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'తారకవిడ్య 

పూర్వ మొకానాక పండితుడు కర్యవిడ్యా పారం గథుడు 

,సాదచ్గారియె యాతి) చేసిళొనుచు పోవుచుండెను, దారిలో 

'నొకచోట నదిబకటి అడ్డముశకాగా దానిని దాటవల సివశ్చేను, 

జదిలో, నీరు బల్లువలుగ ' పవహించుచుండాను. ఒడ్డున ఒక 

జన 'నృవాడు చిన్నపడవ నొకదానిని ఉంచుకొని సురేడుట 

జూచి ఆ పండితుడు వానితో నంధామించి ఆవలి. యొడ్డు 
వకు పోవుటకు వర్పాటు చేసికొనెను, ఇకువుకును తెప్ప 

లోనికి ఎక్కి, “బైన్త వాడు ' పడవను న్లడువుచుం డెను, 
పండితుడు నావలా కూర్పొని డిర్దాలీ*చనారత్పరురై 

యుండెను, నవమి ఊహా జనించినదోకాని ఆకస్మాత్తుగ 

నాతడు ఆ వ'ల్లెవానిని వీలిచి ఓయీ ! తర్క ఏద్య నీవేమైన 

అభ్యసించినావా ? ఆని అడిగాను, 'బెస్తవాడు పడవను నడు 

వుచునే ల్లోశేదని” జవావిచ్చాను, అటువీమ్మట వారిరువురి 

వుణ్య ఈ కింది సంభామణము నడ వెను, 
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పండితుడు ఫీ ఛీ, తర్క-నిధ్య నేర్వని జీవితము జీవిత 

మేనా? అట్టి అపూర్వ. విద్యను నేర్చుకొననందువలన సీ 

జీవితము లోని పాలిక్షభాగఘు వ్యర్థమై, పోయినిదని చేను తలం 

చుచున్నాను., ఇప్పుడై నను నాబోటివారి దగ్గర చేర్చుకోనీ 

బాగుపడు! అయి కేనగే శాని“మోిమాంన వమైన చదివి రావా? 

జె_నవాడు బాబూ! మిామాంస సంగతి నాకు వ్మీ 

శెలియదు, మా మాంసం సంగతి మాత్రము క కెలునును,” 
" 
1 

” వం;చ్పక్ పేజ్చిహడా! మీమాంస  సేద్పటొనన 

పహూడెవరై. సాస్రేండునా!్ ఆడి నేర్వనందువలన సీ జీవితమే 
మజియొక పొతీక' భాగము వృథా అయినదని నను థావించు 
చున్నాను, బోటి జ్యో తివ్యాము చద్పినొహా? " ere, | 

య న "rot రి వ్ చ rN Wau 

బృ న బాబూ ఖాది 'అంభక్టం'బన్ను నాశక శాదు, En 

“వం వారాయం! నారో! ' “జీవితములో 
లెయోక్ల పొలిక భాగమే, నా-శవముబేసికోనినావ్రురా గజ్జి 
పాడా! thing, , జేగితిమములను! మాయె! శాత్రు 

ముసుకు! లిం సీపాడు ముప్పోతిక జీవితము దండుగ 'శేసికొని 
నశ్లుయని[గహించ్రము! 7 ఈ (ప్రకారము నవోరివురి మధ్య 

నంభాషాయు జరుగూకుండు బడవ నరిగా నదీ ముధ్యాభాగయు' 
నప శేశను ' నీటి (వవావాము జోల వడిగా “నుంజేను,' 
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ఇంతలో పెనుగాలి ఏవదొడగెను, తుఫాను ఇలెీగాను, న దీ 

జ ల ము ఊక్తాలకరంగసంయు కృమై భీతిని గొలువుచుండెను. 
వడవ తరంగముల తొ!ీడికి దోలాయమానమగు చుండెను. 
ఇంతలో వడవలోనికి నీరు (వవేశించెకు, రళ్ళలితముగ పడవ 

నెమ్మదిగా మునుగజొచ్చెను ఆ ఘోర వీపక్సవాయమున 

“బె స్రివాడు పండితేని బిలిచి 'ఆమ్యా బాబూ, తమకు ఈత 

విధ్య వచ్చునా?" యనిఅడుగగా “రాదని” జవావిచ్చెను. ఆది 

విని ఆ పల్లెవాడు “నువ వభూ'” తర్క. మీమాంస జ్యోతి 

వముళి చదువనందున నా జీవితంలో ముష్పాతికభాగము 

మ్మాతమే నాశ నమైనడి, “ఈతఠవిధ్య” రానండు వలన తేమ 

జీవిత మివుడు మొత్తను మొ _త్తముగానే,(100౫) నాశనమై 

పోయినది. ఆని పలికి యూరకుండెను. ఇంకలో పడవ మునిగి 
పోయెను, పండితుడు గంగార్బణ మయ్యెను, జె న్తవాడు 
ఈదుకొని టడ్డు చేరెను, కూచితిరో! నదీ (వవావా మధ్య 
మున శానలపిన విద్య వద్ది? ఈకవిక్య, ఆ సమయమున 

తర్క-ముగానిి మిమొంనగ్గాన్ని జ్యోతిన్నముగాన్సి పాస్టకీగాన్ని 

బ్మాగఫీగాన్ని అల్లీ భాగాన్ని జ్యామ్మెట్రేగాని వీదియ్యు. జీవుని 
రహ్కీంఫాలదు, మును/పవానికి ఈతే నిద , ఒక్కటొయే 

శరణ్యము, అను జీవుడు నంసార సాగర నుధ్యమున ,(గంకు 
లిడుచున్నాఢు, అట్టివాన్లికి కర్షశోషపాయము , (బవ్మావిద్య యే 
ఇతర. ,పరవకాళ్మత క్వమే ఆ విద్య ఒక్కటెయీ. జీవుని 
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తరింవజేయగలదు- గనుకనే దానికి, “శారక విద్య” యని 

చేరు వచ్చినది. భవదూఖశమనమునక్రై మనుజు డగ్డానిని 

తప్పక పరిగ్ళహించ వలయును. : 

వీతి :_ నదిని దాటుటకు ఈత అనసరమెనటు 
' = 0 

సంసారమును దొటుటకు [బ్రహ్మవిద్య అవసరము కావున 
దానివి బడయుట క్రై జీవుడు వ్రయత్నించవలయుసు 

a 



ఏకత్వానుభూతి' 

పూర్వకాలమున ఒక గురువుండెడివాడు. ఆతనికొక 

శిమ్యుడుండెను, గురున్రనకాతేడు సేవాళ్ళుళూవమలు గావించు 

చుండెను, ఇట్లుండ కొంతకాలమునళా గురువు యోద్ద మటీ 

యొక శిష్యుడు వచ్చి చేరెను. ఇకువ్రకును భ _క్రితో గుమువ్నున్తు 

చేవించుచుండిరి. ఒకని'డు మధ్యాహ్న నమయమున గురువు 

దూర(ప దేశము నుండి తింగీవచ్చి బడలికచే ఇాపపై ఒకింఠ 

సీవనిశ ?మించెను, పరుండబోనునప్పుడు తన మొదటి శిష్యుని 

పిలచి “ఒకే! నాయనా! కాళ్లునొస్పిగా నున్నవి, కొంచముసేు 

ఒత్తేరా!' యని అజీశించెను ఆతడళ్లు గురువును సేవించుటకు 

వచ్చుచుండగా, ఇంతలో రర్షిడవ శిష్యుడు ఒక అశేపణ 

(Point of Order) తెచ్చాను, అకడు గురువుతో “మహాత్మా! 

ఇతడు పాతవాడు, ఇాలాకాొలమునుండియు తిమ సేవచేయా 

చున్నాడు, తీతృలితముగా ఇప్పటికే బండెడు వుణ్యమును 

మూటకట్టుకోని వేసెను నేనింతవరకు గువచేవాలభ్యనుగు 

రవ్వంత సుణ్యామునై నను నోచుకొనలేదుు ఉన్న కాస్త 

వుణ్యమున్కు ఇరువుకును పం ముకొనవలెనే కాని ఆంతకేయుఆతని 

పాలిటనే పడుట న్యాయవిచూరము. కాబట్టి శచేటికతని 

నిలికివైచి నాకే ఈ అవకాశము యివ్సీంచ చేడెద!? అని 

ప్రార్ధించెను. "మొదటి శిష్యుడు వమియా తక్కువ తినిన 
న. 



పరమార్గకథలు 7 

వాడు శాదు  ఆతేడు వెంటనే ఉన్రడై సామీ 
గురువర్యా! అతని వాక్యములను వినకుడు, ఖ్రాక్త తగా 

వచ్చెను కనుక కాళ్లు విసుకుట ఆశీసీకి సరిగా “a 

యదు అనవనరముగా తమరు భాధకు గురియగుదురు, చీ 

ఉద్యోగమునందై. నను, అనుభ నమున శీ ఎకువ పా)థాన్య 

మొసంగుట లోకధర్మము; తమకు శతెలియనీది 'ఏవమున్నది(* 

యని చెన్పి యూరకుండొను ఈ ప్రకారముగా ఆ యిద్దరు 

శిష్యులు గురువువకు లేనిపోని ఒక సమస్యను శెచ్చిాట్టిం. 

మాయాబంధము భేదించి చేయుట గూడ ఆ గురువునకు 

నులభమనివీంచెనుగాని ఈ పరమానంద శిష్యులికవురికీని రాజీ 

చేయుట మాత్రము మవోదు_స్తర మనివీంచెను. 

'వమిశోయుటకు తోచక, తుదకో , కుభ్యేమార్లు, మవ 

లందింప సిక్చయించి, ఇరువురిని దగ్గరకు ఫిలిచి'టకే నాయన 

లారా! కగవులాడుకొనకుడు, భగవంతుడు నాకు "కిండు, 

కాళ్లు ఇచ్చియున్నాడు. కనుక సంక్య కాలు ఫంచుకొని 

శవంచుడు ఈ వీడకు ఇదియే విరుగుడు? అని చెక్పీ 

పరుండేను, 

బ్ ' శిమ్యలి్టున్ను, ఇక్ గ్ ,అని సంతోషించి అట్లే 
వెరీయొుక శాల్లు వంచుకొని సేవించుచుంఢిరి. , మ్వైచునన్యము 

అనలు వుండరాదు, 'ఉండినచో అది యీదియా టక 

రూవమున బయటకు విడత గ్రక్క-బకూచునే/ | గవీరీడును, 
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ఈ శిష్యుల విమయమళ్లే అయినది పొరపాటున ఒకరు 

వినుపచుండిన కాలు మరియొక దానికి కొద్దిగా లెగిలెను అవ 

తలివాడు కోపగించి, 'వమిరా! ఒళ్ళు దగ్గర "పట్టుకోని పని 

చయ్యి' అని మందలించి, (వతారచర్యగా లాను ఒత్తు 

చుండిన గురువుకాలు ఎత్తి అమాంతేముగ ఆవతలదాని మోద 

విసరివేసను, చాడున్న రుదా)కారమును. ధరించి, టే! 

నాకోలును కొదవా! “పకాలు” వని పళ్షైదను చూడు! 

అని తోహారుణిత నీతు) దగ్గజనేయున్న గురువుగారి కమం 

డులున్రను తీసికొని నానితో ఆవతలి కాలుమోది బలవంతముగ 

కొను. నాడున్ను ప్రళయాళ్ళతి వహీంచి గురువుగారి 

యోగదండము తీసికొని ఇవతలికాలును జావమోతెను. ఈ 

“గలాటా అంతయు మాచి గురువుగారు నిద) లేచిరి. 

శిష్యుడు శిమ్యుడు బోట్లాడుకొని గరువుకాల్లు చప్పగా నాశ 

నముచేసిరి. గురువు భాధతో 'వమటా) ఈ గల్లంతు[ ఆని 
అజవగా ఆ శిష్యులి్షవునును, మహాక్మా! శాము సుండుడు! 

ఇది నూ అంతరంగ వ్యవహారము (domestio affair) ఇజేధో 

"కేలవలె, వాడి కాలు గొప్పో, నా కాలుగొప్పో” అని పలికిరి, 

అఆంతేట గురువు ఓకే నీకాల్కు వాడి కాలా నమిటా?, ఈ 

శండును నా శా'్లేకదరా! ఎంత కలివి తక్కున వారురా 

కాట్లు!" అని చిట్టి ఇడువుకున్సి దూరముగా పంవీవే సెన్టు. 
[గ 000 vu? ఆ 

అక్టో (పవంఛయందలి చేవేరానులందేటును పరమాత్మ ' 
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యొక్క అవయ-వేములు, ఆవయవములు చేటు వేజుగో కోన్సంచీ 

నను 'అవయవి” దృష్ట్యా వానియన్ని ంట్లియందును నకత్వమే 

కలదు, ధృష్టాంతముందలి గురువుగారి ఓక కాలు మరితుక 

శాలను తేన్నుట ఎంతి హోస్యాక్సద్దమయిన విషయయోో ఒక 
(పాణి మరియొక (పాడీకో పొట్టాడుట్క అతెనిని జ్యేసించుట్క 
హింసించుట అంత వస్యాస్సడ మే యగునుం 

'నీతి 1 (వ్రవంచమంతయు భగవత్స్వరూనమని 
మయొంచి సర్వులరమెడ (పేను, డయ కలిగియుండుముఫ 

ఎవరిని ద్యేషింవరాదు. 



అలసత్వవరునం పారదోలవలెనం 

ఫూర్య'మొశానొక పట్టణమునకు సమిపముగ నొక 

కుగాామముం డెను, అందనేక మ తుజనులు శాన్రరముండు 

చుండిరి, ఒకనాటి కేయి (గామస్తులందును నిదిరించు 

చుండ అర్థర్యాతి సమయమున ఊరిలోని గుడిసెలకు నిష్పంటు 

కొని ధగ ధగ మండిపోవుచుండెను. (గామస్తులందజున్ను 

నిద్రలేచి వారివారి సామానులన్నియు బయటకులాగి, ఆ నిదప 

ఏమి చేయవలెనో తోచక అందజు ఒక రచ్చేబండపై శేరి 
క _ర్జవ్యమును ఆలోచింప దొడగిరి (గామశౌనన నభయొక్కు- 

అత్యవసర నమా వేశమది, ఆందొకడు లేచి 'మహాబను 

లారా! ఇది కామసించుటప సమయము శాదు. వెంటనే 

ఇంటికి టల్కొక్కకు చొప్పునన్న్లో తాటాపలు వరికి వేసి 

నిప్పును అర్బవ'లెను.' ' అను ఆభ్మిప్రాయ 'మొసంగాను. మరి 
యొకడు తికణమేలేచి "గౌరవ సభ్యుని అఫ్మిపాయముతో 
నేనేకీభవించను. వీలననగా అ శార్యమువలన నిప్పు పూర్తిగా 

శమం చదు, కావున నసమోపముననే పట్టణము కలదు, ఎవ 

నైనను అచటికి పరు త్తిహ్న్ల నివ్వ చల్లారు యంత్రము (F158 

Engine) ను తీసికొని వచ్చినచో ఒక్క నిమునములో అది 

నిప్పంతేయును చర్గార్చి చేయగలదు అని చెప్పి కూర్పుం డేను. 

ఈ వగారముగ టక్కొత్కరు బారినారికి తోచిన అమా 
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భావముఃను, సలహాలను చెప్పుచుండగా అ శ్రిటీ నభామధ్యము 

నుండి టక పెద్దమనిషి. "లేచి “అయ్యా! ఈ మాటలన్నియు కట్టి 

"పెట్టండి, మిరిచ్చిన సలహాలలో ఒకటియు సందర్శోచితముగ 

"లేదు. నేనెంతియో ఆలోచించి చగ్చని ఉపోయమును చెప్పు 

చున్నాను, దానిని విని ఆచరణలో సెట్టేకిరా (గామమును 

అగ్నికి ఆహుతి కాకుండ తవ్పించగలకు, లేకున్న మొత్తము 

పరుశురామ ీతి కాకుండ మానదు. నేను చెప్పజోవు ఉపాయ 

మేమనగా. (గ్రామ స్తుంంజును వారి వారి పలుగులు, పారలు 

శెచ్చి నమోషముసనే ఒక బావిని (త్రివ్వినచో శావలసినన్ని 

సీళ్లు వొరుకును. అ నీటిచే ఎంతిటి అగ్నినై నను సులభముగ 
ఆర్పి-వేలదవచ్చును. * "కావున కర్త వ్యమునకు గడంగుడు' ఆని 

అసతిష్బాను. అది విని అందణును పక్కున నవ్విరి, అ 

నవత్యాశయులుో ఈ జేవహమను పంజరమున ప్రాణమును 

పతీ ఏ తణములోనై నను ఎగిరి పోవుటకు సిద్ధముగ నున్న 
ఈ సమయమున వ్యాధులు, విఘ్నములు, వియోగములు 

ఆశాంతికర పరిస్టితంలు తండోప తండములుగ వచ్చి మిదవడు 

చుండ, మోని మేవములు లెక్క-_పెట్టుచు, కోడేరు మా గ్గమను 

గూర్చి ఆలోచీంపక చై వధ్యానమునకు ఇంకను 'జాలొ సమయ 

మున్నదిలే” ఆని కామసించు జనుల యొక్క- యోచన బావి 

(తవ్వ ఫఘనుని యుక్క- యోచనవ నీ యుండును, 

కనుకనే భ_ర్త్రహరి 
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“నందీ ప్లే భవనే తు కూపఖవన (వత్యుద్యమః క్రిదృశః 

అని గంఛీరముగ (సశ్నించి, అట్టి డీర్ధ స్మూ తలను పరి 
వాసించెను. సైనదెల్సిన కూప సాద్భశ ్ థిమునే యాతేడు 

తన యా వాక్యముల ద్వారా వ్యక్తము చేసెను. కావున 

విస్థాడగువాడు బాగుగా యోచించి అమాభ్యమగు ఈ 

మానన కజ్రీవీతేయును భోగములందుగాక యోగమునంచే విని 

ఇనును అల్మిబ్యానమును (శ్రీ్యఘముగా సంపాదించి జన్మ 

సాఫభ్యబిను బొందవలెను, భగవంతుని పాదపద్మములను 
ఆశ్రయించి భవరోగమున్గు భాన్సకొనవలెను. 

వీతి 2 అలసింనకీ సర్వేశ్వరుని శ్రీఘనుగ 

శ. ఇం కొంవవబెను. 



అత్మపాక్షాత్కార మెట్లు కలుగును ? 
| 

పూర్వశాలమున బకానాళ ధాక్మికచిత్యడగు రాజుం కోన 

విశాలమగు తన రాజ పసాదముయికే- ఖో by 

ముపై మవాభోరత యుద్ధనమయమున శ్రీ కృష్ణమ. 

రథము గూళ్చుండి అక్ష అపనునకు గీతోపచేళము చేయుగుంగి.. 

ఫవితిదృశ ప్రమును చిత్రిరీనించవలెనని యాతనికి అభిలామ ఒ౦ 

చెను. అక్కాం స్టమునక్షై యీతడు తేన చేశమందలి నం 

ధమలగు చిత కాకులంధలిని రప్పించి వారినందజిని పరీశి ౧! 

అందులో మజో (పజ్ఞావంతులగు నికువుపనిమా[తము స స్ 

కొనను ఆ య్వికువుగిని తన రాబభననము మొక్కా ఈం! 2) 

తీంకన్తువైకి తీసికొని వెళ్ళి “ఓ చ్నితశార్షుల్లా రా! గీతపై RU 

కక్కువ * జనించినది, గితాద్యికమ్యను నిరంతరం నా ee 
చూచుకొనీ అనంధించవ'లెన్లన్లు కృతూవాగము కలిగినది' షర 

-జీశము చేయురుండు' ఊర్థస్తానథి యొక్క స్తాన్లన ముఖే; 

పీందఘును 'కేద్దా స  సర్యకాలములంధును సందర్శించి. కక 
జను కాద ఏంచికీన్ని కాన్నన ఘా రిర్తున్లురున్లు , చారియు' ౪" 

తీసికొని వాన వై "గీతోవచేక చిక్తసునును భిఖంకుడు.. 1౫ 
జము 6 న్లూూసముల్ను a త్తు చ్నిక్రమ్లునకు బవ్హుమా, oo 

10 వేల రూవ్యములు. మా భోజనము వరైళా ను 

మేమే భరిరచెదము . మార్ మూలము వకాగగచి రము 
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జీవకళ ఉట్టివడుచుండు. విధముగ వానిని చ్చితింవుడు, అని 
వారితో పలికేను, వార్ల యంగీకరించిరి,  వారికివ్వబడిన 
గోడలు ఎదుక5దునుగ నుండెను, మజుసటిోోజు న్గీ రసమయ 

మున పోటీ (పారంభమయ్యిను, ఇరువుకును వారివారి 

చై_వుణ్యమును జూఫుటకు కృతనిశ్చయ్యులె రి. ఒకరి చ్చిత్తమవును 

మజీయొకరు "కాపీ కొట్టకుండ గోడలపై "పెద్ద కెరలు దించ 

బడెను, ఆ కెంల చెనుక వారు తేమ శార్యమును దీక్షతో 
వ(కమించిరి 7 నెలలు గడచెను. బహుమానమును నిర్ణ 

యించుటకై (వముఖులగు నిక్టేతలు (ludges) రప్పింపబడిరి. 

ముదటీగో డ్కు తగెలించిన శ యిత్తబడెను చి _త్తరవ్యు 
కంక్లోకు కొట్టినబ్లు అగుపడిను, సాతోత్ ( (శ్రీ కృవ్ణమూార్తియె 
ఆ వార్మ్యమున వెలసెనా ఆనివీంచునలతటి సహజగాంభీర్య 
లావణ్యములతో తొణికిసలాడుచుండెను. ౪ చ్యతరాజము 

తిశాకుడు తేన 'పంచ పాణిములను ' చానియందు ఛార్ 

బో.పీసో యనివించుదుం'!డేను, "ఆడి గాంచి నిశ్లోతలలో చాల 
మందే 'ఇదియ్ ఆెండిటిలో టీ 'క్రమచచిశ్రీము శోవచ్చుకు' అని 

మనంబున ఊహోగానము వేసికొనిం. అయినను తె_దినిర్ల 

యము వేయుటకు కెంగనేదికకాడ ' చూడన'లెనుగదా అని 

యెంచి జానకి ఎదురుగానేఉన్న చెంగీవగోడను గమిస్తించిర్తి " 

౧” శెంధవవాని పరిస్టితి ఇెట్లున్నదనిన 1? ,అఉతునెలలు 

లయణముగా చూడువూటలే రాజఫోబనమును ఆరగించుచు 
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చి క్తకువ్రను ఒకింతై నను లిఖంపక ఊరథ'నేయుండెను. అయితే 
ఒక గాజుపెంకును తీసికొని గోఢయావత్తు దానితో బాగుగా 

రుద్దుచుండెను. ఈ ఈజునెలలు అచేవనిగా రుద్దగా కుద్దగా 

చివజకు ఆ గోడ నున్నగా అద్దముపలె తయారయ్యెను. వ 
సమయమున అ గోడకు తగిలించబడిన తెర 'యొల్సిపేయ 

బడెనో అ నమయముననే అద్దమువలెనున్న ఆ గోడలో 

ఏదుటవాని చిత్తరువు (పకిదింవించెను. న్నిస్టేతలందజును' 
ఆక్చర్యచకితు లై ర. వహ! ఎట్టిచ్మితము సీఠడు లిఖంచెను, 

"ముదటివాడు రంగులతో (వ్రాసెను. ఈరడు రంగులు లేకనే 

రంగులకు సృష్టించెనే. మొదటివాడు. గోడ్వపై గీసాను. 

ఈతడు గోడలోపల గీసెనే!. మగా చికను అబ్జమునందు 
వలె తళతళ మెరయాచుక్న జే! వనే! అద్భుతము! ఎట్టి 
ఇాకచక్యము ! అని చానిని మిక్కుటముగ పొగడుచు 

చానిని లిఖంచిన వానికే (వథమ బహుమానమును సమర్పించి 

చై.చిరి!! మూచిలిరా ' చి త్తరువేమియు లిఖంపకున్నను పారి 

తోవీకము బడయగల ఘనత నాతడెట్లు నంపాదించగలైనో | 

ఉన్న వ నువును శుద్దమొనర్వుట'యే అతేడు చేసినపని. (కొత్తి 

వస్తువును కెచ్చి చేర్చుటశాదు. 

అల్లే అక్మాసాతైూత్కారమును బడయగోరగు ముము 

చువు (కొత్తగా ఒక వస్తువును ఆడి 'జేవుడై నను గ రే-తనలో 
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సూతనముగ లీవీకొని రావలసిన పనిలేదు, అ జీవుడు తనలో 

నీద్ధముగా నున్నాడు. శే తబ్జ రూపమున వెలయుచేన్నాడు. 

(తవామాళ్మా గతా శేళ సర్యభూతాశయస్థితు) : శాని జీవుని 
మలినమనసన్సు చేత కప్పబడి ఆనుభూతుడు శాకయున్నాడు. 

అనేక జస్మార్టిత భసీభీత వాసనా జాలముశే తిరోహితుకై 

వ_ర్తించుచున్నాడ్తు. ఎవుడామనస్సు అభ్యానవశమున శ 

వడునో; * నర్మలముకురమున (ప్రతివింటనమున లె అట్టి నిం 

లాంతఃకరేణముస ఆత్మకేజము గో ఛానంయను' pres 

ఆత్మసాతా కారము, | 

వీత :- మనోనిర్మలత్వమే ఉత్మసావిళ్కార 
చువేరు నీకై క మార్గము, 



దానశీలత్వము 

'వూర్వమొకప్పుడు కర్ణుడు తన గృహమున తభ్యంబనే 

స్నా నము చేయుచుండేనట. నవరత్న ఖచిరీమగు నొపా తలో 
సూనా మణియొక పాకలో నున్నిఫిండి మొదలగునవి (పక్క. 
నుంచుకొని ఒక చోట కూర్చొని నూెతో స్యయముగా 

శలంటుకొనుచుండెను. సరిగ్గా ఆకే గమయమువ (శ్రీ కృష్ణ 

మూ ర్తి ఎతనిగృవ్వామానకు ఏిశ్చేసెను, కళ్ల కరుడు తలంటుకోను 

చుందుటయు) (హే మరకతమాణిక ము "ప్రీదగబడిన 

విలువైన స్మాతె యుండుటయు చూచి ఆ నటననూ తభోకి 

క్షద్దునితో తనకాష్మాత' శావతీయునని అడీగెను, కృర్మదునకు తన 
కవచపండలనూలనే చానమొసంగివై చి శేజ్రానక రుణ? 

మున విఖ్యాతినొందిన అమ ్మదోనీయకు ' సాశుళ్ ‘$y 
మాత్మయే వచ్చీ ఆడిగినప్పుడు ఇక్ల 'దెనుకకు, కగ్గునా 1 చెం 

ఓణి యథడు (కుడిచేతితో తలంటుకొనుచూరణెను గనుక తభ 
ఎడమ చేతితోనే చానిని పరిగిహించీ శ్రీకృర్ణునిశ్యగ[ాత 
గాను. కాని (శ్రీకృృన్లు డద్దానిని న్వీకరింపళ్క కర్ణా! ఎడమ 
చేరికోన" నాకు నమర్పింయట 1 శిష్టాణారము"' సీ / కలి 
యచా 1 అని యడుగ నంఠట కళ్లడిట్ల సమాభధ్యాన మొసం 

గాను, 

క్షణం చిత్ర త్రం, కణం నిత్తం క్షణం | శీవిరనూవయో; 

యనుస్య కరుణా వా 3 శ్రి ధర్మస్య శంకా రతి 

| 
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కీ కృష! ఇస్పుడున్న ధనము మజుత్తుణమున్ల మాయమై 
పోవచ్చును, ఇప్పుడున్న జీనితము ఉ _త్తరయణమున అంతమై 
పోవచ్చును. యమధర్మరాజా ఎవరిశై నను ఏీచకణమాపడు 

జీప్పుల ధర్మబుద్ధి" భ్వరతిగతిని మావ్చ నొందుదుంగును! కాబ 
థ్రలంయుకొనుచున్న్య, కుడివేతిని (నూనెచేతిని) కడుగుకొని 
డాన్ని నీకు ఆ ప్యాళనిచ్చులోపల నా బుద్ధి ఏమి మారి 
పోననో! ఖంతనజకు నాళీవితముండునో "లేదో! ను విచికిత్స 
నాలో కలుగ, కక్ష ణమే శీను ఎడమచేతితో 'చానిని సీకిచ్చి 
చేయ 'ొడంగితిన” అంతియీ'కాని తెలియక శాదు'._కపుని 
HEA పరినూర ములగు ఆ వాక్యములను _ విని 

(శ్రీకృష్ణుడు, లోలోన కాల నంతసించెను. 

లుబ్ధత్యము మహ్మ పమాదకరమైన గుణము. కాము 

ఆోథు లోభములను “అగదుష్ట్రతయమూలో అది స్థానమును 

సంపాదించు కొనగోల్లినది. 

(తివిధం నరక స్యీదం ద్వారం నాశవమాత్మనః 

కామ్ముకోధ_స్తథాలోభ స్తస్మాదేచ త్రయం త్యశజేక్, 

(16.81) 

'కామ్మ క్రోధ హోభములు ముడేడును నరకచ్యారములు* _ఆక్మ 

వినాశకరములు. శావున వానిన్ త్యజించి 'ేయవలెనిని 

(శ్రీకృష్ణభగవానుడు అనకిచ్చియుండళేదా! కానున త్యాగ 
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కీలురై మెలగవ లెను, దానపరత్వము వలనఆచు కొనన అను, 
ఈనాడు లోకములో ఎందజో దర్మిదులను మపేము మాచ; 

చున్నాము. కూటికిగుడ్తకు కజనైపోయి నాసాచాధలను 

“పౌంచూడు వీధులలో తిరుగాడూదుండు ఈ దరిదు? అవరు! 

దీనస్థితి వీరిశేల గంభవించినచి? భగవంతునకు వీరివై ఏమై? 

పతృపాతము కలదా? లేదు. “నమే Ms ద్లీకతి)యః" 

“స్తో శవనివై నను గ్యేమములేదని ఆతడు ' చెప్పనే ' చెప్పను, 
జాందరు తిని (కాగి లతణముగ "అనందించుదుండ. పాపను, 

వీరికిమాతమేల ఇట్టి తోచనీయస్థిక ఘటిల్మినది. 1 ఏం*, " 

డాన్యరి శ్రములు చేయని శారణము వేతనే ఇట్టివారికి దీన, 

సంభవించినది, 

అదావదో"షేణ భ వేద్దరిద్రః 

ఆని శాశ్రము చై క్యకంకముతో బలుకుచ్యూవి 6%, 
“దానము చేయని దోసషమున్లో జీవుడు దర్శిదురైై బన్మిం నున" 

"ళా మనుళవించు దానిలో తృణమో హమయో మణికి? 

కిచ్చుట నేళ్చుళొనవలేను, ఈ కరీర నిర్మాణమును ౭౯౫? , 

భగవంతుడు ఒకరికిచ్చు పద్ధతిలోనే సృష్టిం గను, 

చేతులు (క్రిందకు వాల్చియున్న ప్పుడు వానితీవ గమనిం దిం =“ 

ఈ సత్యము బోధపడగలదు, ఇమ్ము; ఇము శై (6176-6170) 

ఇదియే జీవిత రహస్యము. 

Tho less I have the more 1 am 
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ఆను నామది పశాధము ఇష్టమలకు చావధన్మములు చేయుచు 

తేన స్యరతేమునకి మనుఖడు ఎంతెంత తక్కు_క. వినికోూా 
4 గించు కొనుచున్నాడో ఆంతంత గొప్పవాడుగ నాఠను పరి 
గణింపటేడు చుండును. , , . 

[1 r 

(నీతి 1 ' డావధక్మములము నెనువెంటదే, చేయి 
వలెను. జీవితము. క్రణభంగురమీ ? 'గ్నుశ్తెతిగి ధర్మ 
శార్యములను' విరివిగ చేయవలెను, CE - 

ళీ 



Rca టు ద్రక్షీక్ల శై 

॥ లః గ Gye 

ఎల. వోకు బనరభహరాజు మిధిలానగర్థమున రాజ్య 
సేళుచుండైన్లు ఆ్ఞాబ్యక్లార్యమ్లులకో | షాటు హే దైవచింతన షా 

మ్లార్థ వరణ ల్లర్చేళ్ళు లెస్సగ్లా నలువుచుంగైను. . అద్యార్మ 
త a ళు. లీ వతరను శాగ్గా బృక్రవాశాగ్రడు లేన్ల జేళముల్లో 

నలుస్యూలట్ల నై, (ప్రకటన్గ. -గ్గావ్సిరచెన్సు (ఈ, 'జేశములో, గల 

పండితులు, రర్త్యద్ఞైమ్మి వేదాంతులు, వ్యరవరు కల్లో బారం 
దజును రాజధానికి వచ్చ రాజునకు (వ్మా జ్ఞా! జానోపయేళను 

"వేయవలెను, అనుభవ (పూర్వకముగా వోధీంచిపీలాళ కాని 

'నోటీమాటలతో కాదు! గుట్టివు రికాబులో. ఒకళాల్యాట్టి 

ముంయుక రిశాబులో శాలు, గుట్టులోపల = అన్గా'శణకోల 
ములో (జవ్మకుటాతీని గలిగరచవ'లను. అట్లు శ ంవలేన 

పాగంధమున చీళము స్రురశీ' వెడల. గొట్టబడును... 
డోశా చేయించెను రాజుగౌరీ యా (వకోటన ఉమ 

్ "చ సంచుకము గలుగజేసెను. పండితులు కవులు శ్య్స 

వీ త్తలు/ ఘాపాలునకు “అత్మత'క్యానుఖూతి. కలుగజేయు గు 

'నంతటి సామర్థ్యము శేనపారగుటవే' జేక్ జహిచ్యురణ శిత 

భయపడి తక్యంతే చింతాశ్రాంతులై. యుండీర! 

'నమోవించుట కెవరును సోహానింవలేదు. అత్త 

వను మహార్టి 'యెచటకో పోవుచుం డెను, "(ప్ర 

అ రకస మ!// 

గప 
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గన యుండుట బూచి శారణమరయ వారు జరిగిన వివ 

యమును నవిస్తరముగా తెలియశేసీరి, ఆహ్టైవకు)డు చార 

లకు అభయాముసంగి వెంటనే రాజ పసాదమున కరిగి రాజుతో 
“తాను (బహ్మాజ్ఞూనము నుపజేశంచెదనని గ్రా మై ర్యముతో బలికెను, 
భాపాలుడంగీకోరంచను. కఉపజేక్రము వ్ళాంత ,క్టీలమునరోటే 
వేయవలెను గాని బహిరంగముగ గాదు, " శావున,నమోా 
 పారణ్యమునకు బోవుడుము రొండో. అని యమ్మునీశ్వరుడు 
"పలుక .రాజు తేన లక్యమును,' కొండకు సై నికులను వంటనిలో 

కని సమాప శాననమునకు బయల్యెడలిన్ను.. న 
ees 

on (తోవతో నొకచోట మై న్యమును నిలిసిజేసి, గుకు 

శిమ్యులిషవుకును నిర్జన (వజేశమునక్తు పోయిరి - జనకుడచట 
తిన గుట్టిపు రికాబులో కాలు పెను. “రెండవ రిక్తాబులో 
'కౌలశాపెట్టులో పల, భవ్మానుభాతి కలిగిం శవ ఇను), = ఇది 

సమస్య అ కతి సా వక) ముకం దుడ్డు - ఖోథకు ముందుగా 

శుర్తు దణ నివ్షవలసి నదిగా గాజును రోను,  తానది కోరు 

కొనినరానిని తప్పక చొనంగెదనని జనకుడు పలికేను, భయణ మే 

అమ్ము గివక్యు డు ణ్సి మనస్సును నా కొనంగము అని యాజే 

శింప, బనకుడక్లు ఇను. మనస్త్యాగషముచే జనకుని. "కరీరము 

గుజ్జమువై. నిక్సేష్టముగ నుండిపోయెను. (డైవర్సు లేని బండి 
వలె జీవము కథలక మెదలక నుంకెను, , అట్టి స్థెకిలో నాళేని 
వచు వడలినె/చి ఆష్తావ్యకుడు వెకలివోయను, దళాధముగా 
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నున్న సైస్కులు ' రాజరై బీకిక్షించి పారహాడీ "మొచ్చటను' 
లేమి హేశీ స్వయముగా వెతపట క్రై చయనమరి. "ఓకజోేటో 
గుజ్జమువై 'తోబ్బ నొక్చీష్టుడుగ నురిడుటిజాచి వారళ్చర్య' 

నిగుగ్నుంలై. -అప్టాశేక్ళకేదియా  సమ్మావా మర్మ తేమున 

(సయోగించనని భావించి వెంటనే యాతినిని వెతికి కోడి” 

'కెచ్చిరి. అష్టావష్ర)డు జనకుని న్పృశింపగనే యాళేనికి సృవా 

కలిగను, “ఎనక మహోరాబా! నీవు ధన్యువవు తృటికాలమ.లో 

(బ్రవ్మోనుభూతి కలుగుటకు అనువుగా నీ వాదయమును 

ఆంత పరిశుద్ధ "మొనర్పుకొంటివి. మనస్సును బక్ పదార్థ 

మువలె త్యశించి చేయు సమర్థతను బడసితివి. ఇక సీకు కొ) 

తృగా బోధించవలసినది "లేదు, అక్మకు అడ్డుగానున్న మన 

స్సును తోొలగించుటయీ అన్ని భోధలయుక్క- సారాంశము, 

అన్ని సాధనల యుకక- పర్యవసానము, అదియే ఆమ నస్క-స్థితి. 

మనస్సు ఆను అడ్డు తొలగించిన శేషించునజే ఆత్మి. అట్టి 

అశ్మాను భాకియే మోతను, మనోలయము ద్వారా మన 

స్త్యాగము ద్యారా సీవట్టి మహోచ్చస్థితిని బడసికివి కావున 

ధన్యుడవు అని అహ్హైన్యకముసీందుడు జనపనితో పలుక, 

అంతిట జనకుడు తనకట్టి సులభమగు మోటోపాయమును 

బోధించిన యా సడ్జురువర్యునకు సాష్ట్రాంగవందన మా చరిం 

ఇను, తదుపరి యందతున్ను తిరిగి నగరమునకుజోయిరి. 
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పర్తి ; మనస్పున్సు నిహిర్ముఖముగ పోనీయక్ల అంత్స 

ల్ముఖమగు ఇర్మయందు బయింవజేసీ ౪ర్మరూను డె డె 

వృర్షించుటరమే మోక్షము. అట్టి మన్యుప్తాధూవ తాళ్మ 
ఫ్రతచే జీవుడు సాధించవలెను. అక్షయ, వాస్త ప్లవమగు' 

రుదక్షిణ. న 
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భగవానుడు సర్వవ్యాపి 

ఒకనొక కా లేజవిద్యార్థి "సెద్దవరీమలు (Annual Exanmi_ 

natn) సమిావీంచినవుడు. తాను గణికశ్యాన్మ ములో చాల 

"నినుకబడి యుండుటనే పకిత్తయందు _త్రీర్ణువగుట కష్టమని 
తలంచి ఆ (గామములోని జేవాలయమునకుబోయి. చేవునకు 

నమస్కరించి “మహానుభావా! “కీవటి దినము గణత పరీతు, 

నాశావిద్యలో (సావీణ్యము "లేదు. పరిక తవ్పినచో విణా $$ 

నంభునులో నగుబ్ ట్లపాలగుదను, కావున డథయంచి 

అడ్జానియిందు నన్ను కడలేర్చినవో సీకు పులివోర, చర 

షాంగలితో చళ్ళని నె వేద్యము సవరించు కొంద ను, 
"జీవా! పాహి! పాహి అని మొరచెట్టళని ఇంటికి వెడలి 

పోధెను, మరుగటి రోజు పరీయ వ లెంచెను.. (పక్నపషత 

ములు అందరికిని సంచి పెట్టబడెను. మన కధానాజ కడగు 

విద్యార్థికిన్ని ఇవ్యబశౌను. కాని వమని చెప్పవచ్చును? అతని 

ఆనందము; కు మేరి యేలేదు. అన్నియు తనక లిసిన "లెక్కలే! 

కావున అత్యాసందములో భగవానునకు లోలోన జోహోరు 

లర్చించుక్ నుచు చక చక ఒకగంటలోో అన్ని "లెక్కలను ను 

ష్టముగ వేనీపార చేను, పరీష్ కాలము కి గంటలు వశ్చాటు 

చేయబడెను, కొనన మన విద్యార్థికి యింకను 2 గంటల 

శాలము ముగిలియేయున్నది ఊరకనే కారొనుట జేనిక్లని 

తలంచి ఆతడు కోన్ని తెల్ల శాగితనులను తీసీకొని చానిపై 
గ 
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మరసటి రోజు భగవంతునకు సమర్పించ వలసిన నై వేద్య 

మునకు కావలసిన వస్తువుల జూబితా తయారు చేయనారంభిం 

చెను, వులిహోరకు బియ్యము, నూరగ్చ్కా చింతపండు మిరప 

కాయ పసువు మున్నగునవియు, చక్కెర పొంగలి! చియ్య 

ము, చక్కెర, "ఏనరపప్పు, నెయ్యి జీడిపప్పు, (దాత ఇత్యా 

దులును వయీ పరిమాణములో కావలయునో ఆంతయు (వాసి 

పెట్టను, ఇంకలో అకనికొక అలోచన తోకను, భగవంతు 
నకు రుచులెందుకు? విలానము కెందుకు? కావున (చాత ఆన 

వసరము. జీడిపప్పు అంతేకంకు అనవసరమ్ము ఆని కలంచి ఆ 

రెండు చేర్లను దానికగు ఖక్పున్ను కాబితాలో కొట్టివేసెను. 

మరల కొంతసేవు దిర్దాలోచనవేసి చక్కళ 'సగానికి సగం 

తిగ్గించెకు. వీదవ గ్నీతయందలి “కట్యామ్ల వ ణాత్యున్ల" అను 

ల్లా భము "జ్ఞాపకమునకు రాగా, శేవునకు వులువ్పు కారం ఇష్ట 

ముండదని నిశ్చయించి అయా' వస్తువులను. తీసివేసెను, ఈ 
(వశారముగ కాను (పోసిన వన్తువుంన్నేంటిని కొట్టివేయ 

టయో, తగ్గించుటయో జసవుచుం డెను, తుట్టతుదకు ఆరని 

కొక ఊహ బనించెను. అసలు 'ేవుశకు ఈ గొడవయంతయు 

"చినికి! ఇంతఖప్పు ఎందులకు? “మ్మత్రంవువ్చం ఫలం తోయం 

ఆని 'చప్పియే యాుశ్నార్తుకణా! అవి యిచ్చుకుంకే చాలదా! 

ఆన భావించి కతఃవూచ్వము (వాసిన, జూవికో మొత్తం వొట్టి 

పారేసెను, మరల 'యోచించి 'పత)శ్రవ్ప ఫలాదులలిగే 
కూడ ఫలములు, వువ్పముల్కు పత్రములు ఈ కాలములో 
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డబ్బు ఇచ్చినకాని శొరకవు ఒక్క తోయమే (నీళ్లు అందు 
బాటులో ఉన్నది. దొడ్డిలో బావివున్న ంతవరి కు దానికి దిగులు 

లేదు అని తలంచి జేవ్రునకు తోలము (బాము మాత్రము 
సమర్పించుటకు తీర్మానించెను. మరల దానిని కూడ రద్దుచేసి 

నీళ్లు తోడునట్టి ఆ (పయాసకూడ వల? మానసికముగా నీళ్ళు 

సమర్పించినట్లు భావించిన కాలనా! అనుకొనెను, ఈ (కా 

రముగ నాతని మనంబున భావనా పరంపంలుగ పరుగులెత్మి 

చుండ పరీళా సమయము వ్తూలర్తికాగా పరీశ్రాధికారి ఆ 

విజ్యార్థివద్దప తటాలున వచ్చి “Answer papers pleases, quick® 

(జవాబు కాగితములు త్వరగా ఇవ్వండి) అని అరచెను, ఆ 

త్లొట్రుగాటుల్ళో అ విద్యార్థి నీలి చక్కిరపష్తాంగలి 

ఖత శాగితములను మడత్సిపె పెట్టీ అధికారిక న "కాను 

(గాసిన ౪ అసలు అక్కల సాగీతములను మడతి వె ఇంటికి ర్ల 

కొని "వెళ్లేను. ఇంటికి రాగానే తండి వమిం? "లెక్కలు 

బాగుగా "వాస్తినావా! ఆని అడుగ అద్భుతిమ. గా (ాసిళిస్టి 

భగవంతడ్లు కగణించ్లినాత్డు. అన్నియు తేలిక లెక్కశ్మేవచ్చి 
ని! , అని కుమారుడు బదులు చిప్పెను ల్లంకలో కండి 

వీదిరా! el ్నష్మశ్రను చూతము ఇటు లెమ్ము, అని అడుగ, 

కుమారుడు శ్రాను శెచ్చిన క క్రాగితను.లను మాను, అవ్ 

కా. | తండి నం్యభమ చిత తేడయ్యెను. “ఇది లేమిర్లా! స 

పకిక్షలో (శాసీన చెక్కల కా?తములు (Ansver, payers) 
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అఫకారి! ఇవ్వక ఇంటికి "ఇచ్చినా మేము! ఆయ్యా! ఎంత పొర 

పాటు వేసీతివి! అని మందలింపగా, పమానడది చూచి 

లోలోన దుిఖముచే కుమిలిపోనుచు నేను చేన్రని మోసగిందు 

టకు యత్నించితిని ఫలితరుగా' నేనే యాసపోలిని, ఇక 
ఎన్నడును ఇట్టి మోసకృత్యమును వేయను, దయామయుడు, 

భక్కవత్సలుడు, న్నాపె కకమణామ్భృత వర్ణము కురిపించి. నన్ను 

గక్టైక్కించి నప్పటికిని నేనే చేశేలార దానిని జారవిడుచు 

కొంటిని. ఇట్టి దుర్ఫుద్ధి ఇక మోదట నాకెన్నడును కలుగ 

కుండుగాక అని సరితవీంచెను. 

కావున భగవంగుని యునికి నదియో ఒక చోటున 

మ్మాతము కలదని తలంపక “బ్రహ్మోాండమందలి (కి అణువు 

నందుకు జీవులయుక్క-- (కి నంకల్పమునందును ఓత్యసోత్నమై 

"నిలయుచుండునని నిశ్సయింపవలెను, భగవంతుడు (వతివాం 

యొక్క హృదయముననే డాగి అతి సూత్ముములైన సంకల్ప 

ములనుగూడ వీవీ0చుచుండ ఇక వస్తువులను గూర్చి భాహ 

కార్యములను గూర్చి చేటుగ చెప్పవళినా! కావున చేవుని 

ఎవరును మోొసగించలేవు. బక వేళ 'మోసగించుటకు యశ్నిం 

చితిర్కా వాను పతనమై పోవుదురని గ్రహించుట మంచీది 

నీతి := భగవామడు _ సర్వత్ర ' వేలయుచువ్నాడనవి 
(గహించీ మనస్సునందు ఏ దోషమున్ను 'లేక నిర్మల 
జీవితమువు గడువనలెను. ' 



సర్వత్యాగము 

పూర్యము శిఖధ్యజుడను 'రాజుండెను, అతనికి వాడాల 

యను భార్ట కలదు, పూర్యజన్మ పుణ్యసంస్కారము వలన 

ఇకసవుం!ని చక్కని చైరాగ్యముదయించెను, (సతిడినము వారు 

కొంతసేపు ఆధ్యాత్మిక తత్త్వ విచారణ గావించుకోను చుం 

జెడివారు, వారికువురిలో చూడాల హృదయము అతి : నిర్మ 

లముగను, రాగద్యేమరహీలేముగను (కోధాధికమాయ వర్ణితము 

గను నుండుటచే మెత్తటి మట్టియందు నాటబడిన బీజమువ'లే 
అమెకు (శ్రీభముగా అత్మ క్షానోదయమ మయ్యెను. భర్తయగు 

శిఖధ్యజుని చి _త్తమింకను పరిపాకమును బొంద లేదు. శాత్ర్ర 

ములందు వైరాగ్యము గూర్చి గర్య'క్యాగమును బోధింప 

బడిన యరకీములేను నినుదుండునవుడు ఆతని వృాదయమందు 
ఆవేశము జనించుచుంజిను. రాఖ్యాధికార్యములన్నిటిని వదలి 
చేసీ వకాంతమునకు పారిపోవు సంకల్పము లుదయించుచుండెను. 

కాని భన యా వృాద్గ్షతి భానములను భాగ్య ₹రిగింపక' లోలోన 

వాపోవుచుండెను. టకొనాటిరేయి సరిగా అర్థర్మా కి "చేళ న్మ్ద 

"తేది ఛా౮ సన, కుటుంబమును, రాజ్యమును వరి'క్యాగముచేని 
ఎవరికి కెలియకుండగనే పట్టణము -జెలుపలకుపోయి "అరణ్య 
ములగుండ బయనించి బహుమారమున"కేగి తన పట్టువ_స్త్రము 
లన్నియు పారవేసి నార వస్త్రములు ధరించి ఒకానొక నిర్జన 

వనమున నొక వర్హకుటీరము నిర్మించుకొని, జపమాల్క కమం 
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డులువు, ఆనవము (గహించి ఆచ్చోట వనీంచుచుంోను, 

నాటిర్యాతి చూడాల నిద్ర లీచినూడ పడకమైభర్త శిఖధ్యజుడు 

చేదు రాజభవనమను, పట్టణము అంతయు వెత కొను 'వెతికిం 

చెను. కాని కానరాలేదు పెక్కునీద్ధులు సం పొదించియున్న 

సాధ్వీమణి కనుక, ఆమె వెంటనే అశోక మార్టీముగుండా చని 

నలువై వుల బహుదూరము వరకు వెతుకగా ఒకానొక నిర్ణనా 

రణ్యమున కుటీరము "వేనుకొని కాలము గడుశ్చచున్న 1 తన 
భర్తను గాంచగలిగాను. ఇని అతని శాక్య క)మనఆనకు అవ 

రోధమును శల్పించుటకు ఇన్టములేశ “కాంథికాఖ మిాఠడిళ్లు 
యుండుగాక యని తలంచి గబుంటెస్టీధిణే రిరిగిపోర్ల శాజ్య 

శార్యములన్లు స్వయముగనే మాచుకొను చుండెను, కొన్ని 

పర్సరములు గడచెను.. అటువీమ్మట ఒకనాడు భార్య చూఢాల 

కంభుఢడను (వాహ్మషిపమార -వేపమును చఛాళ్చి, అకాకమార్ల 

ముగుండా పోయి భర్త శిఖధ్యజుని పర్షశాలముందు (వ్రాలెను, 

అత్తత ఆ య్కవ్లో నుధ్య శ డైంది సంథామణన్లు నకసెన. 

(కంభుని 'చేషమొన నున్న) భూడాల .- మనకు! 
వీల యుత స నీర్టన (్రజేశ్మున నున్నారు! ద 
Nn 

| శీష్యోకాడు : నేను పూర్వము మహారాజును, మాడాల 
ఇను, వీరు గల చక్కని భార్య సాకు గలదు, చై.కాగ్యము 

జనింవ "అంతయు విడిచికై చి, కర్మనన్నా్యానకు చేసి ఇచట 
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చూ, మోకు మనళ్ళాంతి కలుగుచున్నదా? 

శి 4 అదికప్ప తక్కి-నవన్ని యు కొలుగుచున్న వి. 

చూ '= మిరు తిప్పుదారి నవలంపించితిరి. కనుకనే 
మికు మనశ్శాంతి కలుగుటలేదు, శాస్త్రములు సత్యా 

గము మోత హేశువని వచించినవి కొన మిరు చేసినది 

సర్వళ్యాగము కాదు, రాజ్యము పరిజనులు, భార్య, కుటుం 

బము "మొదలగు బావ్యావ స్తువులను మిరు విడనాడితి రే కాని 
మనస్సున గల దృశ్య నంకల్పములను, వాసనలను వికనాడ 

"లేద, వానిని వదలుటయే ముఖ్య సన్న్యాసలకణము. ఆదియే 

సర్వత్యాగను. అఆంకియేకాని భార్యను; వీక్లలను వదలి అరణ్య 

ములకు వకు వెత్వుటకాదు ఒకవేళ అట్లు పరు నెత్తి పోయినను, 

మో నీడ మీ "వెంట నుండునట్లు ఆ దృక్యవాననలు శామాది 

కిషహొయములు మిమ్ము లను వదలివోను. అవి ఉన్నంతవరకు 

ఎంత వశాంతే (ప్రదేశమున నున్నను జీవునకు లభ్యము కాదు. 

అవి లేనపుడు గృహమందున్నను, రాజ్యము పాలించుచున్నను, 
(వశాంశియే మిమ్ముల వరించును. నిష్కామ బుద్ధితో , ఆశా 

సక్తి పూర్వకముగా కర్మలను చేయుచు, రాగా చిత్తము 

శుద్ధపడి, క్ఞునముదయింవ కర్మసన్న్యానము దాని యంకట 

నదియే సిద్ధించును. అంతియే కాని మొదటే కర్మలను వదలి 

పోరాదు. అని ఈ (పశారముగ చక్కని జ్ఞాన పబోధము 
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గానించి భార్యయగు నరాడాల తన భ్య్రరయగు శిఖధ్యజ న 

కంతట తన నిజరూపమును జూవీ రాజధానికి దోడ్కొనిపోయి 

'రాజ్య్యాధిశారములను (నిగ్లేషముగ) నిర్వ ర్తింప చేపను, 

వీరి ;_ సర్వత్యాగమవగా మనస్సునందలి 

దుష్ట సంకల్పములను వాసనలను త్యజించుటయే 

యగును. అద్ధానినే జీవుడు ఆవబంపీంచ వలెను. 

* ల xh 
శే స ప సో స 



5) 

డృశ్యపదార్థహములు నశ్చరములు 
oe / an dr - 

> వూూర్యశాల మొక, మహోరాజుండెడినాడు. అతడు 

ఆత్యంతి (శ్రీమంతుడును, యువకుడును,
 ఛార్మికబున్టీ కలనా 

డును అయి యుండెను. అతనికొక* గురువుండెను. మేంతో)వ 

జము చేయవతనినదగ్గా. ఆ గురువును చాలకిలము రొజా 

ఎడోర్థించుయ శాగా ఒకనాశాతి 'డండులకీ అయ్యకా నను
, మం 

“తృమువటేశించుట మ్యాకము .చాలదనియ్సు ఆ మంత్రము 

నిరంతరము తేనకు జ్ఞనకముండులాగున వదై భ ఉపాయము
ను 

గూడ వచిరపతలెననియు రాట తన గుకువర్యుని (పార్థించెను. 

ఆతడరదూల = కధగేకరిరొది “ఇదికూడ ఎప్పటిక్షైనను నశించి 

పోవును అను-అర్థమిచ్చు “von thls shall pass కాట ఆను 

“క్తంస్సీ మవాశస్థమును రోజుగారీ (చేతియంగరము పి చెక్కింటి 

తదోడా మహామర్యతమనియు;' ఉంగరమును "'తాదేనప్పూ 

జట్ల అది ష్ట్ణావకమసకు ' వచ్చుమండును గాన ఇక మతూదు 

టప అరకాతమే లేద్ధనియు. "చేక్స ' పరవిదై చెను. -భాపతి 

అసందభరితుజై నిబస్థునమున - కరిశిను ఆరోజు గడిచి 

పోయెను. వముతుసటిదెనము రాటు నిదకేవగనే వందిళూగ 

థులు అతనిచుట్టు జేరి “నీవు ఇం్యడుడవు చందుడవు' అని 

స్తుతింపసాగిరి, అఃక్తజి భూపాలుని చృష్ట్యి అకస్మాత్యేగశన 

(డేలియంగరమువై బగ్గెను.. గంటే నుహశయంతొను దృగ్గో 

చరమయ్యెను “ఇత్రికూడ్త ఎప్పటికై నను ఛకిఇనిపోవునటే! 
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ఈనా శీర శ వైభవము. ఈ స్తోత్రములు _ మూడ్ణాళ్ళ 
ముచ్చళ్లు (Fame 18 ౬ slow decay) అని తలంచి మనంబున 

వోరి స్తుతి పాఠములచే |పళావితేడు శాక యుండెను. 

కొంతళాలను గడచినది ఒకనోడు ,సొమంతరాజులు 
నలుమనల తాము బయించిన రాజ్యములనుండి కెల్ల గొట్టి 

"తెచ్చిన రత్నిములన్కు వ(జ వై, డూర్యములను, నువర్షాద్యా 

భరళములను అఆస్థోసమున నుహోరాజు నమ్ముఖమున కుప్పలు 

కుప్పలుగా పోసిరి, “రాజుయొక్క ఆనందమునకు చేరలేదు, 

శాని ఆ హర్షోక్కద నమభయనున తటాలున అతని దృష్టి 

ఉంగరము పైకిపోగా, గురుప్రోక్త క మవేోనుం(తిము, తదర్గము 

జ్జ వచ్చెను, 'ఇదికూడ ఎ'వ్పటిక్షై నను నగిందివోవును.” 

శావ్నున ఈ (ర్న రానులను జూచి మురినీపోగూడదు. ఈ ,సిరి 
సంపదలు శనుగ్సు కినిన ,"వెలగపండును బోలియుండును. ఈనాటి 

లక్షాధికారి ఏధిచై పరీత్యయుజే. “రేను వీశ్షాఢిగారియు పోవును, 
ఇట్టి చంచల. వై భవములందు: మముత్య మేల?! అని లోలోన 

తలంచుకొని సంపదలయందు నిన్లోవురై భంర్జించెను. మతీ 
హొంతీకోలము గడచిన మదట రాజూ్హకు దివానాము నిశ్చయ 

మయ్యెను , దూరదూర (పాంళములందుగల మహారాజ 

లెందతును నుముహూ_ర్రమునకు విచ్చేసిరి. ఏవాక్యాక శువ్రు 

భ్రూ రియయ్యను. నాటిర్యాతి వధూవరుల ఉగశేగింవునకు 

నర్యగన్నావాములు గావింప్పబను నవరత్న ఖదెతిములగు 



పరసూర్థకథలు ఖు 

బంగారు పల్లకిలో నూతన దంపత్నోలను అగ్లీనులకేని శాజలాం 

ఛనములతో (్రహ్మోంకమైన ఊరేగింప్పను సౌగించిరి, - మ 

తాళములు సృత్యముల్కు గితిములు వీనితోగూడీ ౪ దళ ప్టము 
కనులపండువుగ కనికించుచుం డాన్ ఇండ్లౌద పద్దలు" ముందో 

నడచుచుండ, "నెనుక దివ్యాలంకారయులతో ,శొోభించుచున్న 

పల్లకియందు వధూవకు లానీనులై వచ్చుచుండిరి. జయజయ 

ఛ్యానమ. లచే దిక్కులు విక్కటిల్లుచుండెను ఆ యానందాతి 

రేక సమయమున ఆకస్మాత్తుగా రాజుదృష్టి చేరిఉంగరముసె 

బడెను. 'ఇదికూడ ఎప్పట్కై నను నశించిపోవున్కు అను ఆ 

మంగను స లి వశమున మెఆియ 'నా ఇ.దుకుగ కూర్చొ 

నియున్న ఈ పెండ్లి కూతురు శాల్డగర్భుమున ఎప్పటికై నను 

నిలీనమైసోవు ఒకానొక పాంచభ'క పదార్థము మాత్రమే 

ఇది రకృమాంసములతో/హాడిన తోలుబొమ్మ యే పంచభూత 

ముల సమ్మేళనము వలన  వర్చడిన ఆకృతిమాత) మే 

(Human flesh 18 clay)’ అని తలంచి లోలోన విరాగమును 

బొందెను. అప్పటినుండియు నాతడు పెకి వ్యవహోరార్థను 

రాజవిధుబను నిర్భ_ర్లించుచున్నను లోలోన (ప్రపంచము 

రాొక్క- వాన్తవ స్వరూపమును గు ఎక్రెరుగుటచే పరమవిర క్రి 

గలవాడై, ని్లేవుడై మెలంగసచు. నిరతిశయశాంతిని బొంద 

గను. 
౧ 



జ్ సవరమార్థ కథలు 

నీతి “= ప్రవంచములో గల పమసన్నేవదా క 

ములు వళ్వరములనియు, సుఖముగొవి, దుఃఖముగాని 

ఎల్ల కాలనుందు ఉండవనియు తల్తంచి మనుజుడు 

దై ర్యయుతుడై , వై రాగ్యోషేతుడై న్నర్తించవలెను, 



౯ సుఖమునకు రాజబాట 
_ . ఖ్లూర్యముకవుడు ఫికానొక వ ర్రకుడు అంత సబ్బును 

మూటకట్టుకొన్లి యా(క్రచేయుట్నకె కె ఇయ ల్వెజ లెను, గాకీలో 

అచటచట్ స్మతమునందో, 'జేవాలయమునందో, వ్మికమించుచు 

(ప్రయాణము కొనసాగించుదుండ్రైనుం వ _ర్తకుని ,యొద్దేగల 

దబ్బుమ్యూటేనుజూచి మటేరుకనికీ డానిని తిస్కించ్రవ లెనను 

దు బది బనించి 'న్నేహితునివల నటించి మెల్లగా అతని చింత 

చేళను బ్ఞగువుకును ,సరమమ్మితీ.లవశె 'మెలగును య్మాతి 

సల్పుచుండిరి. బజీకనాటిశేయి 'ఇన్దకును ఒక .నగ్రిమునందలి 
గదిలో! మముండిరి.. వర్తకుడు గాఢనిద్ర పోవ్రచుండ్య అఆ కపట 

మ్మతుడు నమ్మదిగాలేచి డబ్బుమూటకోర క్ర ఫదియంకయు 

"వెతకను, వర్తకునిపెనై, సంచుల్కు చొక్యా, మూటలు 
అన్నియు వివ్ఫినకావెను. కాని డబ్బువమూట, కపజించలేదు. 

మరల న్రురల వెతశెన్సు కాని కనిపించలేకు. మరుసటిరోజు 

ఉదయమున గన శే హితునితో మాట్లాధుచు మాటల నంద) 

ర్భృములో : క్యాతి మ్ల డబ్బుమూట ఎచట డూచిశిక అని- 

(పక్నిన అతడు నీ, ధిండు కిందన” ఆని ఇవాబిచ్చెళ్ళు $ పట 
మిత్రుడు అళ్యాశ్చగ్యప్తడెను. వర్తకుడు తన మి(మెని దాం 

గగ (హించి ఆతజెట్లయినను , తన ధేనమును అపవారించ్చు 

నని భలంచి మూటను  ద్రకిరోజూ అఆ మితైని తిల (దిండు 

(క్రిందనే చాదుచుండను ఏలయనగా దొంగ అన్ని చోల్ల 
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వెదకునుగాని రన్! తెఖగదిండు) (కింద నేతళడు. వ_ర్తకనకో, 

దొంగలను మేఫు అశ్థ్యాసము కలదు కనుక తన ధనరతుణ 

ఫొర్మవై యీ చక్క- ని*శహంయము అవలంభిం కను, ఆ (పకా 

రమే జీవుడు బ్రహ్మే నందనా రాశిని తన' సాదయమునం'జే 

ఉంచుకొని (ప్రపంచమంతయు అనంవము కొరకే వెతకుచు 

న్నాడు, కానియెంత వెత్తక్రినను ఆశాళక స గౌనందమారనికి బయట- 

ఎచటనులశించుటళేదు: తడి అంతరంగమున నేకలద్ధా అరవాన స్య 

మతేనికి తెలియక 'అజ్గానవశేమున బయటి -తుచ్చ్భనుఖము. లకి 

తికుగాడు కున్నాడు. “నిష్టత్యాళ్మని యక్సుఖమ్', 'సఖము 

మయ మత్స శే “యోజన్తక సుభా” ఇత్యాది వాక్యముల 

ద్యారా శ్రీ కృవ్ణప్సమోత్మ అతయనుఖము లోపలనే కల 

దని స్పష్టము చేసియున్నాడు. 

ప్రతిరోజు గాఢగద పోవ్రనవుడు చొవ్యావ స్తువులనన్నిరి' ' 

టిని మజుచి, సంకల్పములను కూడ.వదలి జీవ్రడుఅవిచ్చిన్న మగు" 

(Homogeneous) సుఖము, “తనయందే ఆనుభవించుచుండుట " 

చూచు చున్నారము కడా" ఆ సమయమున ఎట్టి దుఖము 

కూడ స్ఫురణకు శాక జేవువకు పర్వనుశొంతి శలుగుచుండుగు. 
ఆజ్ఞానస్థికిలో మనస్సుయుక్క- 'కాళ్యాణలిక తఉపళమనకూప 

మగు నుమువ్రియంజే ఇంత సుఖము జీవీనకు అభ్యంకరయు 
లభించుచుండ, ఇకజ్థాన స్థితిలో మసస్ఫుముక్కో- శాళ్యత ఉపళ 

నునరూపమగు సమాథధిస్థితియం దెంత నుఖము లభించగలదు! 
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కాబట్టీ అట్టి అనం శాత్మసుఖ్యపా LA తాన్యా ఆల్పసుఖము 
లను జీవుడు + పరిత్యజించ వలనీయుండును. దానినే విషం; 
విరక్తి యందుకు, వొంక 'త్యాగమవలంటించి ఈ voy 
మును సాధించినళో ఫలితము ఆఖండ దై. వపా ప్రియే 

కన బిజ్ఞులగువాఫు తమ అమూల్య మానవబన్మను 
సార్థక పరచుకొనుట కోరకు ప్రయత్నళీల్నుర ' విమయసుఖిమ 
లను పరిత్యజియయచు ఇందింయమనోన్ని గపామును సాధింగు,. 
శామకో౦ధాదుల 'జీేగమును అణచుచుంకుకు,. జీవితికాలను 
ఆకిర్వల్పను. ెలీనికొనవలనిన ధర్మములా పెక్కుగలబ, 
ఆచరించవలనీన సాధనలా అనేకములున్నవి. విఘ్నము॥]* 
'లెక్క- లేనన్ని వచ్చి పైబడుచున్నవి, ఇట్టి స్థీతీలో' జీవన ఎంగ 
త్యరితముగ తన లక్యమును సాధింవగల్లునో అంత Us 
రము మృళ్యువు (వశినిమువము జీవుని. కోటళిందుట,॥1 
(వకటనే చేచియున్న ది నార్థక్యం రోగాదులు హుంకగి 
చుచు మావపడలోవుచున్నవి. కావున వానివలన ఆప8 స) 
కలుగకపూర్వ యే మృత శన చాఫ్రరించక మునుకే, 60/1 ) 
యనుల ,కక్టి. ఉడుగక పూర్వమే వైరాగ్యశమదబు ౧౫ 
సొధనలను అభ్యసింఛి న్వన్యరూషానుభవమును, , పొందవ చి 
యుండును, ! ' మరణించిన దిదప మూానవబన శై వచ్చునను 

"గ్యారంటీ "లేదు ఆ పాక్రారముగ భగవంతుడు మనకు కళని? = 
బత) మేదియు నివ్వలేదు ఒకవేళ ఇతరలోళను. లందు విన్మింి 
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చితిమ్యూ అచట పరమార్థసాథనలకు అనుగుణ్యమైన వాతా 
వరణముంతమ, అవియసన్నియు భోగభూములేగాని యోగ 

భూములు కోను, 'కర్యభూము లంతకరిశెను కోన్సు భూలోక 

ముకటొయే చక్కని కర్భశ్మోత) కు. ' సోపీయు చేసినచో నర్ 

కమునకు, వృణ్యముచేసినచో ,,న్వర్గమునకు జ్ఞానము బొంది 
నచో మోశుమునకు ఇక్కడనుండియే. జీవనము నేలలో 

టిక్కెట్టు. (P2spంrt) ద్రారకును, రన గమ్యమ్గున్తు 'శొను 
ఇవట'ీ నిర్ణయించుకొన 'వచ్చును, కాబట్టి త్వీరలో సద్గుకాను 

న్మాక్షీయించి తరణ ప్రాయ్గుమును ఎజులవ లైను, అధి య్యేదియో 

గురుకు వై న శ్రీ) కృష్ణమూర్తి రి గీతయందు చల్లడం 

చియేం యున్నాడు / ' “ 

శక్ళోలీహై కేన యఃసోడ్డుం 1పాక్ళరీరవిమోక్షణాత్ 

ామ్మకోధోళ్ళవం వేగం సయు క్ర కృష్చషుఖీనరః 

శ rn ఈలి 

హు మార్థమఖడు ఎవరి అఫ్ చును! శోవకో)ఛాదు 

లను నిగహింపగలీ్న న బానికి వానిని ఎన్పడ్డు న్మిగహీించ 

వలను? ఈ శరీరము వేతనేమొ 'ాకోపూర్య మే, ఆనగా 

మృత్యునోనశ్న మగుటకు ముఠ్గకే ఎచట సి గహించవలెను? 

ఇచటనే ఈ మాశసజన్మ యంిటే ఈ భూలోకమున, 

(రహైవ);-కన్ఫి విధముగ , మ మాత్మ అభ్యార్మ నుఖ్మప్యాన్తివై CD 

శర్యాభణాటను చేశాను, కోరికలను తగ్గి గందుకొ సవ ను, 
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ఆశలను వివనాకన్రలైనూ  విన్లయసుఖ్ర ములను పరిత్యజించ 

వలెను, భోగాభిలామను దూరీకృత ““మొనక్పృళొనవ లెను, 

శావు ర్రొధాదులను అజ చవ'లెశు, ఇశ్తణీ (్రగశిజీవికిని తన 

వృాదయస్థామగు ఆత్మా నరదరూప అఖండనుఖము చక్కగా 

ఉనేభాతముగును: సై 

వీత. నధివూర్ణ నగు సుఖముతనయ్యందే కలదు. 
మనమ్సను “నిగ్రహించి, విర్మలమొనర్శి, అంశ్రద్ముఖము 

చేసి అట్టి సుఖమును జీవుడు'ఆనుభూత మొవర్చుకొవ 

వలెను, 



గమహిము త్యాగీ? ఎ 
] వూర్వను 'ధర్మ-రాజును అంత్యకాలమున కర్మభేవతలు 

న్యర్లమునకు నోనిపోవును. నరక నమోాపమునుండి వోవుదుండ 

మహావుణ్యనరా _ర, ధర్మమరూ్రి కనుక అతని రాకనే భీనణ 

సంళావమయమగు నరక మంతిబను కీతలవాయువులు నవీన 

దొడగెను, [నేక మంతయు “ఏయిర్ శౌండివండ్' (11 = 

ఓంబక టం, గా తహశీపోడ్య్య్ధన్న మాట దానిచే _నర్గక 

భాధిథులరివటు ెన్మీతున్మైర్సి నారి శాస ముపళమింప 
జొచ్చాను, దీనికి కారణమేమి? యని వారందరు ఏివారింప్క 

థర్మనిష్టుడగు పొండవ్యాగజని యునికి యని తెలుసుకొనిరి, 
తతి ఇమే అ పావులందటును ఒక సంభుము (ainne's 806160) 

గా వర్చడి పరనెత్తుళొని "వెళ్ళి ధర్మ నందను నిట్లు వేగుకొనిరి, 

“మహాత్మా! కా మెవరో మహావుణ్యకీలునుగ గన్నహ్టా 

చున్నారు. లేకున్న తమ రాకచే ఈ ఘోరతాపషగియాగ్ని 

వరివూరి తము నళకలోకమున శీతలవ్భాయలు (కమ్ముకొనన్ర 
మాని దయగలిగి తాము కొంకకాలమిచబచే నివశించినచో 

మా భయంకర సంకాపములు సమనీపోగలను, మేము పోయి 

ననుభవింపగలచు, ఇగ్లానమ్పిట తిముకొకీంత (సయానముగ 
నుండినను, ఇందణీ నరకవానుల (్రేయస్సుకొర కె తమకి 
"క్యాగమునప ఒడిగట్టవ లెను,” పాసుల యా వాక్యముల నొల 

కించి దయార్ట్రవ్భాదయుడగు థర ్మ రాబందులకంగీకరింప నిశ్చ 



| పరమా క కథలు 4 

ఇక 4 ne Ma 
యించేను. DDE నరకుడు, శ్లోవచ్చట్ర్ర లే ఇెంచి 

_తర్మరాజును “అయ్యా! తమ శిత వూ_ర్డి అయినది. కక సరి 

మునకు కదలుడు'” అని అజేశించిరిం . అంధులకు ధర్మరాజు 

లద పుణ్ధయంభయు ఈ పోవ్రలకు' త్యాగ్గము గోసి ప్రై చలిని. 
దానీ నంరయు పేరికి ఛోఠాద్యత్త 'ముసర్చిక్థి, ఇక, ఫ్వక్షమున 
టకు నాహాళ్లుణ్యము మిగుళళేయో - అని కఖుక్ల, అదేవ 

భటాలంతేట “ఓ,పాప నమూ ర్టీ[: జాము పుణ్యమును 'క్యాగము 

చేసినంయువలన తేమ స్వుణ్యవి వుడు 'చ్విగుణక్యతమై. యి సాధు 
చున్నది! (గొట్టింవు అలు. నద శాచుకుషక్కవ.మా్యతిచ్లు 

విలంబసము చేయక న్యర్షయునకు దయమేయడు] అన్నొనిన్న 

' విరచ్వకొనిరట! భూచిళిరా! 'త్యాగముయొక్క.. "మహిమా ల 

కయము -* rope) ne 
1a - 
వా ( r న er 

పీతి :. కొంత! 'శష్టమొవకు గించిలైవను 
ఇయ్యదీయార్థముల వలన గలుగు" తల్పమఖమ'మే ఏట్ల 

లయినను క్యాగయొనర్చిచై చివచో, ఇధ్యదియముల 

వొకింత సంయమవము” . చేనినచో : ఉత్మావండనును 

మహ _శ్తర' ఫలితము లభింవగళను. + 



స. 

[బహ్మర్హిత్వ మెట్టు లభించును, 

పూర్వకాలమున విశ్యోమితుడు భూోరశ్షవంబానక్సి 

రాజర్లీ యను వికుడును బడెను అంతటితో రృటప్రిశ్రాందక 

ఇంకను అక్కు. సాథన్లలు" చేసీ ఆహా శకి య సి ట్రజలందరి చేరను 

అనిషీంచకోనాను. ఒక్క వశిష్టుడూ మూతను అగనిని గాబర్షి 
యన్. కంభోధించు చురిశెను జడి విశ్వామ్యిత్తునకు ల్లాధా 

క్రరముగ నుంజెను. శబబ్యాట్లీ త్వమున్నకవగర మైన సాధన లేవైన 
నాయందు భోపరిచిననా! వల ఫసిష్టుడిట్లు వ్లాజర్జియనియే 

బన్ను జార్చి పలాక్రచుండెను!, ఇని, తరచి ఎఆడింకన్లు త్మీవ 

ముగ తపమచేయ “'యొుదలిడెన్కు. కాని _.ఇివ్పటికీని ఫసిష్టు 

'శాతేనిని రాజర్షి ఉపనియే, ఫిలుచుచురడిను ' అ 'నాక్ష్యనును 

నహింపలేక ఒకనాటిర్మాతి విశ్వామిత్రుడు పదునైన ఖడ్గమును 

'శేలూని తన్ను కించపరచుచున్న వనీస్టుని శిరంబును ఛేదించి 

జేయ దలంచి ఆతని _కుట్షీ[మునకు 'సటూవమున ౩ ఒకానొక 

పాదలో చాగుకొని సమధ్దుమునన్తై నిరీక్రించు చ్చుండొన్లు, (ఆ 

ఇరీకలో నాజిశ్మాతీ శశ శార్యములక్నై యు న్వ్ రం 

చుళొని పఫ్టిద్దుతు అకంధకికోనవో శుటీరయు వెళలుపలకువచ్చి 

నొక రాలికిన్న పె గూర్చుర్తిడెను.. అది వున్నమిన్లాటి రాతి), 

నలువైపుల రీగలబ్భాయలను వెదజల్లుచు చంద్రు డాష్ 
శరముగ (వశాశించుచుండెను, ఆదిమాచి అకుంధతి వసీన్టు 

నితో *నాథో చేడు వెన్నెల యెంక చక్కగానున్నది” అనెను, 
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ఆంతట వసిష్టుడు 'అౌన్య విశ్వామ్మితుని క్షీర్ణీనలె ఈ, వెన్నల 
దిగంతముట వ్యావిళది (వజు నానంద భజుచుచున్నది ఆని 
పలికెను, వసీస్టుని మఖతీ॥ "వెలువడిన ఆ వాళ్యములను వినిన 

తోక ఉత్యామ్మతో నక కన్ఫునిన్పు, శల్లిరాను; హా! యింత 

శునక. ఎవనిని (క్మోతుకాపముగ్గ చృణంచుచున్నానో 

ఇట్టి పినిష్టునా్ష నాషై ఎంతేకరుణ సదర్ని పాయను కలిగి 

యున్నాడు! ఇట ఇట్లే దయాకీలున' వధించుట భీ! ఈ'సా శప 
తమునకు ధికాడరము!' అని కలంచుకొనిఖర్గయును పార 

వకువాత్తకొని వెళ్లి అమాంతముగ వసిష్టుని పాదముల్నపెబడి 

సాష్ట్రాంగదండ (ప్రమాణము నాచరించెను, వనివ్ణ డాకఠనిని 

"లేవనెత్తి; ఏమండీ (బవ్మాక్టిగారు! ఎప్పుడు దయశచేసినారు?” 

అని (వశ్నించెను. న్ షంటానే ని'శ్యోమ్మితుడు 'మునీం(దా! 

యింతకాలము వరకు నన్ను రాజర్షి ఆని వీలుచుచు ఇపుజేల 

(టవ్మార్డి అని వీలిచితిర! అని యడుగ *“ఇంకనరకు మోయందు 

అహంకారము, గర్వము వూర్తిగా కమించలేదు. మహాత్ముల 

యెడల, (ివ్నానిస్టులయెడల, సద్దుకువులయెడల, పరమాత్ముని 

యొడల మోకు పూర్ణభ కి కలుగ లేదు. ఇశృడు కలిగినది. 

కాబట్టి (అన్మాష్ట లయికిర. అహంకారము చచ్చుట, వినయ 

విభీయత లావిర్భవించుట-ఇవి యే బ్రహ్మర్షి త్వమునకు గులు 

తులు అని పళిష్టమునీందడు వలిశెను, కాబట్టి ఇట్టి విన 
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యాది సద్దుణములను గలేక్సగ నభ్యునించి (బ్రహర్షి త్యమును 

జడనీ జీవితములను జ్య మొనక్చుకొందుడు”గాలే. A 

గ గే 

"శిత |= వినయము, నిరహంభావమూ _ 'ఫికఖి 

మానము 'జలీగి 'యురడంటలోం (అహ్మర్షిత్వము" 
శావున అట్టి మహోన్నత గుణనులమబ్లేవుడ్డు త్వటు 
బించ వభయుమ్మ ,, we 



ర పొందర్యము 
" ర్వ 'మొకథసీకుడు చక్కని గృవామును న్ర్మింప 

దంచి జి స్తకునకు కొంత ద్రవ్య ము నీచ్చి గపకతనము 

శ నున్నగా, ,సొంవుగానున్న కన్ని 'కాయ్య స్తంభములను 
ఆక్కా-ర్యమున్నకే కొని తీనుకురావలసి వదిగా అజీశంచను, 

వాడు అనేక [గామములు పట్టణములు" తిరిగి లీరిగి ఎచట 
భోచినను" కొయ్యలు ఇకింత గరుకుగా యుంగుటవలన అవి 

యన్నియు తన యజమానికి వనికిరావని నిక ప్ప యించుకొనెను, 

అమ్ముకమగు "టకుకొయ్యనుగూడ ఎసినోోము వలన తిరన్క- 

రిరీచి'వే సిను. ఆట్టతుదక ఒకానొక ; గముము, చివజగల 

తరటితోటె తకని 'దృష్టిపను. ంజ్ఞరటి స్తంభములను 
జూచీ “అవా! ఇప 'ఎెంక నునుపుగా నున్నవి! ఎంతస్తాగన్లుగా 
కోస్పించుచున్నేవి' గరకుకచమూ వ క్రోకమునగూడ శేజీ! 
చూచిన వారి”-మశస్సులనెల్ల తము పౌందర్యాతిశయముచేనెట్లు 

ఆ 'న్లించి'వేయుమన్నవి! మా యజమాని అదృష్టము పండి 

నడీ! ,దైవికముగ అద్భుతమగు స్తంభములు దొఆకీనవి, ఇక 

వనన వదలగూడము' అని విశ్చేయించుకొస్లి ఆత్యధికవరాల్యము 

చెల్టించి వాని' నన్నింటిని బండ్లపై చేసికొని య బమానియెుద్దకు 

గానిపోయైన్లు. ధ్లసిళు ,ఢద్దొవరాధి “ఏదిరా 1' ఎందుకు పనికిరానివి 

శెచ్చినావు 1 జని వాన్యివడుగ, “నువ పభో' తమ యద్య్ముష్ట 

వనమున్న ఇంకస్తిక్ట ఎవరికిని. దొజక వట్టి చక్కని నున్నుపెస 
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_క్టంథములో నొటకీనని* అని భృత్యుడు పలి-కేను. భనికుడంతట 
ఓరి జెట్టేనాణా! సై సౌందర్యము చూచి నీవ్ర మోన 
పోయిలీప్యి ఈ “స్తేంళములకు లోన చేవలేదు, సత్తువ లేదూ 

బట్ట వట్టలు మూర)మే ఇందు కలన, ' ఇట్టి తోచ్భవడాక్థమ 
లపై ఎంత డబ్బు ఢగలవోసితివ్రా మూష్థ్రడా! ఆని నేవకని 

మందలించి ఆతని అన్లివేకమునకు అచ్బెరువొంజెను, 

పాపంచక. ఇనుబయిక్క. స్థితి సరిగా ఇదేవిధముగ 
నున్నది? పె మె  మెకుగులు చూచి. నాథ ఫోగపోవుచు 

న్నారు. దీక్టమూగ చెచాలించుట్ర లేదు నున్న వుముద్దలను 

పూచి “విన్నముద్లణని భమిళచుడున్నారు. విచారించి చూచి 

నతో దృళ్యవస్తువులందు వా,స్తవనుగు - సౌందర్యముకానిః 

హ_్టీపేమగు నుఖముకాని 'లేవు. 1.నళింఛిపోవు వధార్థములకు 

సౌందర్య మచేట క్ అట్ట్వాని యందు సుఖ మెఛట 1! ఒకవేళ 

సౌందర్యమనునదే.' వానీయండున్న నో (శాలములందును. 

అది మారకుండ నుండవలెను. ఈ దినము ఎంతయో 

చో_గనున్న పూలమాల శీవటికిని ముకళించుకొనిపోన్న 

చున్నది. ఈ డినము' నుగంథమును వెదజల్లిన అ షస్తువే 

కొలది" డీనమలకు కళ్ల దుర్గంథమును వ్యాపింప చేయుచున్నది: 

చేడు యావనమునో లోైశనురదం (Mi 1౪088) యని 
ఖ్యాతీ బడనీన మగువ కోంజీశలమునట వారళ ర్థఠర్యమునదే" క్ 

లెంపటడీ కరూవిణియ గుభున్నద: శక హ్యాధులచే నాకచుంప- 
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ఒడి అందవిహీనయాశీచోన్న ది, ఈ దీనము మనలను ఎంతయో 
ఆక్చ్టించిన స్వాదుభోజనము కిపటిక పాదిపోవుచున్నది. 

ఎల్లుండికి బూజుపట్టి దగ్గఅకు వచ్చినంతే మాత్రను. న వాంతిని 

గలుగజేయు చున్నది. ఇట్టి వస్తువులయంద్దా మనము సౌంద 

ర్యమును శూదుట | ఒకవేళ చూచినను ల్లది ఏ పాటిది! 

«+ “A thing of beauty is & joy for 67లో 

“షుందరవస్తువు, ఎల్ల స్పడు సుఖమును గలుగజేయును అను 
నూకి కలదు, ఆయిశే వస్తువే అస్థీరమై, కొంతకాలము 

నకు నామరూపములు లేకుండ డాటిపొవుచుండగా ఇక నది 

ఎల్లప్పుడు ఎట్లు సుఖమును గలుగ జేయగలదు! కావున ఎల్ల 

శాలములందును ఉండు పరమాత గై ఒకోటియీ ఈ (వషంచమున 

సుందరమైనవస్తువు కాని, నక్వ్యరనములగు పాంచళ్గొలికషచార్థ 

ములుశాదు. ఓళచీళ దృక్యవ స్తువులంచెవరై న రమణీయత్య 
మును జోచినచో అది అపాతిరమణీయత్వమగునేశాని వాళ్యత 

'సౌందర్యముకానేరదు. అట్టిదానివలనముముత్కువు లశే(ప్రయూ 

జనమున్ను లేదు. కావున లోకో త్సిర సౌందర్యము ఒక్క 

పరమాత్మయం'దే 5 కలదని సోయంచి వారినే అ(శ్రయించ 

వలెను, ' 

నీతి ':= కాశ్వతమైనదే వరమ సుందరమైనది. 
శావున జీవుడు శాశ్వతవరమాత్మనే అృశయించి 'కరీంచ 

వలెనుగాని, నశ్వర ,పావంచిక వదార్థములను ,కాదు; 



అనేకత్వములో ఏకత్వవం౨ 
ఒకానెక గ్రామమునందు. ఒకో 'పెద్దే చేవాలయము 

కీలదు. అందులో నొకణొగమందు అన్నినై వుల తడ్డము 

లమర్చిన ఒక గది కలదు. భగచ_తై (౦కర్యము కాక్క 

జనని ఉయ్యాల జీవ నిమిత్తము. పెద్దలు 'ఆగదినీ వీళ్చోటు 
వేసిరి, లోన దై.వబ్మగపాయురీచీనచో 'చుట్టునున్న అద్దము 

లలో ప్రతీవింఏించి అనే మ్మిగపాములుగు తది గోచరీంబే 

చూపరులకు ఆనందము గొల్పుముండును: న. 

అండ్ ఒకనాడు ఆగచి తలుపు కెజి చియుడు తనికి 

ఒక కుక్క ఫ్ఫివేశించెను. + అగచె చుట్టును! పై నను, (కిందను 
నలువై వులను. ఆడ్డములమెరి సయుండుట్ల చ్యే కుక్క అన్నిటియం 

దును బృశిభింబింప అనేక కృుక్క-లుగ గోచరంచను. , కక్షకు 

గవహాజముగ మఖీయొక కుక్కను జాచినచో రోభమయ్లు, కోపము 

నల్లుచుండును, అంగువేక ఆ కుక్కు ఎదురుగ అక్టమందు 

మణియికకుక్క_ కనబడుటచే సహింపజాలక (గోథా నేక మునే 
దానివి కి ఎఏగిశెను ఫలికము* దానిముక్తు, అద్టమ్మునకు 

తగిలి గాయపడిను. అబాథకు కట్టుకొన లేక వెనుకక్షతిరిగి 

మాత్మ "వెనుక గల అగ్గములో మజీయెక పక్క కనబడెను. 
నృక్కకుజూడ ఆచటన్ ఒకకుక్కం కనబడేను. ఈ (దేకారముగ 
దశడికఏలందును శునక రోము లనీళములు దానికి దృగ్గోచర 
మయ్యెను.“ ఇక్క ఇాసీరోయమయునకు- వాద్దుపడద్డులు "లేకుం డెను 
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బృక్కొ_కక అద్దమ్నుపె 8 ఎగురుట్క ముక్కోచ్చిప కుట్క ఒడలు 

పూర్తిగ నలిగిపోవుట జరుగుచుండెను. తె ట్టిషధకు లపక్క 

క్లకిరము బభొక్రిగ నలిగిపోన్య గాయములు ఎక్క;వగాతగుః3 

భక్షము ఛారథారగ పీవహింపజి చను. కొద్దిసేపటికి అధీ 
గ్ర)ంధపడి మాణించెను. | 

అదీ మరణించిన కొంత శేవటికి పూజారి వదియో పని 

మోద ఆ అద్ధములగదిలోపలికి వచ్చెను/యాడగా నట కుక్క 

చచ్చివడీయుందెను,. గదియంతయు. ర క్తసికృమైయుండెను. 

శారణనేడియా ఖళినికి కెలయకుండెను. వెంటనే యకకు 

"దేవాలయ పరిజారకులను విలివించి కుక్కను దూరముగ 

బ్లా వేయంచి, గదియంగియు ,శద్ధముగ .. కడిగించిమై చెను, 
ఛభుసరి ఆ పూజారి తక ముఖమును అాశట్టగల్ల: అడ్డన్యుఖలో 

శరాచుకొన్ని జుట్టు సవరించుకొని బొట్టు గరి చేసికొని బయటకు 

కుక్కకు కలిని లేనందువలన అద్జముబందు ప్రతిఫలించ్లి న 

కుక్కలన్నియు. 'తానేయ్లని ((గ్రహిళహనేరకోఅవి 'వజ్యేఆని 

భావీంచీ వినాళ్ళమును 'కొనిత చ్పుకొసేను,, "పూజారి ఆద్దయ 
లందు వృతివీంబించిన. సర్టరూషముటన్నియు. తన వేయనియ, 
"తానే అద్దములందు ఆ (ప్రకారముగ వివిథమున క్యా 

చున్నాడ్గన్షియు న్యుహిలియట థలన ఆనందమును 

"కేణాను. ఇదియే రారువ్రరికి గేలి "ఖేదన్లు. :. (3 



) 

ఫీ వరమా,ర్థ్ధకథలు 

అ?్లే పీపంచమున ఒశే ఆత్మపస్తువు, దై వవ స్తువు భిన్న 
భిన్న ఉపాధులతో గూడి కనినింయచున్నది అజ్ఞాని అ ఉపా 
ధులు వేటు అనిఖావించి పరస్పర విజ్వేషమును "పెంపొందించు 

కొనుచు ఆభాంకికిలోనై కథలోని కక్క_నలె పతనమొంది 

పోవుచున్నాకు, కని నమకము శాక (రళ్మయే) యనియు 

వివిధ ఉపాదులను ఆద్దములందు తన స్వరూపమే నోచరించు 

చున్న దనియు నికో యించి చరాచర (పాణకోట్లయెకల కరుణ్య 

దయ॥లనారైై, వానికి ఉపకార మొనర్చుచు జీనికను.ను పర 

మానందమయ మొవర్సు కిగనుచున్నాడు, (కథలోని పూజారి 

నలు _ 

" గాబట్టి ఆనేగత్యమునందు పేకత్వమును వీమీంపగల్టు 

శిని గంపొడించవ లెను... ఈ (పపంచమున ప్వాస్తవముగ 

భిన్న త్వమన నదే శేనేలేధని కృఠతినిక్చోయుడై  మెలగవ లెను 

“ఆనిభక్తం నిభ డోమ్ అను గీతానూత)మాను. : లెప్బగ 
హృదడయంగను, 'మొనక్చుళొని పాంణికోట్లయెడల దయ, కరుణ 

వ వంపవ లెను, ఒరవుడే జీవుడు కృష్ణుడు శాగల్లున్లు. శాన్సున 

జీవులారా! భిన్నదృష్టీని పారదోలుడు! వకత్వదృష్టని శివ 

లంవీంశుడు! సృష్టియంతయ్లు ఒకే అత శ్రస్వరూఫమను అవ్యయ 

దృష్టిని న్వీకరించి, భన్యులుక' ండు! , 

“పీతి ౩ (ప్రవంచమంతయు భోగవత్స్వరూవ 
ముగా భావించి ,[పాజికోట్ల రనెండల "చయ కలిగి 

|| యుండవలెను. 
శే ఇ 



వు బ్యముయొంక్క అమోఘభలితము 

' వూర్వము (క్రాపదిజేవిని నిండు సభయందు దుశ్శాసనుడు 
మానభంగ మునర్పుటకు ఉద్యవించెను అ క్తణీ అ దేని 

తన్ను రహీంవుమని Un ఎమ్లుని ప్రార్థించగా అకడాముయొక్క- 

ధరఖానును తళ్ట ణమే , జగత్ _ (వ్రభశ్వము Universal 

Government) యక్క కర్యవిధాగమును చూచుచున్న చేశ 

యాంగశాఖకు సంది దానియిక్క- మంచిచెడ్లలను గూర్చి 

విశారింప వలనినదిగా ఆ శాఖాధిపతికి అజేశమొనంగెనట] 

అ ఉద్యోగి వెంటనే పాఠ ఫై ళ్ళన్నియు లెప్పించి క్యాపదీటేవి 

పూర్వజన్మలలో చేసిన వ్లుణ్యములను వెతశసాగాను. దశ్ర్రము 

ఇటానిటు (తిప్పగా ఆమె శ్గర్మితకు నంబంధెంచిన యొక్క 

భుట్టము కానివీఆ చెను. పూర్వము ఒకానాళ జన్మలో (్రాపది 

సమ్ము దస్నా నము కీ7ను. అదీ పరవటిదినము గనుకీ అనేక 

జనులు స్నానార్థమట శీశెంచిం.  అక్తతి''స్నానముజేయు 

చున్నే ఒక సాధువుంగవనియుక్క- కౌపీనము. తరంగముల 

"బీగయసకు కొట్టుకొనిపోవ ఆకడు బయటికి వచ్చుటకు స్ట 

పడి సీట్టిటోచే నానుదుంజెను. దూరముగ స్నానముచేయు 

చున్న (కామి సాధుశుంగపుం్రయపస్థ గమనించి వెంటనే. తన 
చీరలోని కొంకథాగమును చింది సాభువుర్పుద్దకు విగిర'టీ సను. 

ఆతకది ధరించి గంతోవమ్తులో ,-'ఖడల్సిపోయెన్ను. ఈ స్వల్ప 

వృన్రదాననిషయమై ఆకర్మ విభాగవ్ను, రగ్లాష్టలో, (న్రాయబడి 
యుండెను! ఈ గంగి చెనుజింటనే ఆ శాఖాధిపలి (గ్రీక్ళక్ల 



వక్ష పర మా రకథలు 
(| ఒం ళీ ఇస్లైజ! 

పరమాత్మకు తెలుపు ల కరా లవరాడుణుడేను అన్మువాసీ 
యుడు LE తిణమే (కావి పూర్వము దాన'మొసంగ న ఆ చిన్ని 
వ్ర్రము తము (కౌవదిని కాపాడుగాక అని సెరీకొల్సి o 

J 

చెను వన్నాడో చేసికొనిన స్యేల్బన్రుణ్యము శాఖభోప శాఖలుగ 
వి సరించి “బ్రహ్మాండమైన నుకుతముగమా రి మహోపకార 

మును వోసివై. చీనది. అక్లే వనాణో చేసికొనిన న 1ల్బపాషము 

ఫలించు సవేయమున ప్ప తపశారమును. 'కలుగజేయ 

వచ్చును. శర్యక్రిక్షత్తు -వేళాళోళమనకు శమికమవార్షి' మెవలో 
చచ్చనషామునూ చిన్న దొకడా నని ేయిగాా అ చీన్నపోమే 

విశాలూక్ళృతోగల తేయకుడను పాముగా' తయా ్రీకనిని 

వధించిన సంగతి జగద్విదిత మే శోదో ! " 

కాబట్ట శమ వృుణ్యాపాపళ్లు.ల వివ్లయ్య జనులు కరః ంతే 
బాగరగాక్షులై మైల్లగవలైను. పాషనులను , శహ్రికషుక్కి 

వుణ్యములను విరివిగా నాచరించుటక్సు ఫూశులా వ్రవల్లెళ్లు. 
ధున్ఫంకల్నమున్నన్సు దుర్భృత్తులను ప్రార డోల్లి కత్నరక్ల ను 
లఘు, నద్యృతైఖనూ. బ్ర క్లేయింపన్గలైను. ఫ' వుణ ర్ల? చేఖు 
నితో, తేవర్లు యనుథర్మ రాజు గ చ్లేబరించి 
మూడవలనీ వచ్చును, -* n 

4 నీతి $. తాను జీనకొవిన ఫ్రిజ్యమే తన్ను ఠక్షిం' 
చుము.' కాబటి మోక్షకోంక్షీ విరివీగ ఇణ్యకోర్యముల్' 
సొచరించ వళీను. FE 
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5 వరనూర్గకథలు 

అ ర్రట్లుండ ఒకానొక (గ్రావమునప చెలుపల ఒక సాగ్గువు 

కారీనమును ధరించి ఎచటకో పోవుచుండెను. అ మంగళగబము 

అతనిని గమీవీంచి అశస్మాత్తుగ అతని మెడలో పుప్పమాల 
పడ్నవై చెను. అందజును హర్షథ్యానములను చేసిరి. “సీను 

రాజువై తీసి. అని మంతు) లాోతనతో చెప్ప అతడందులకు 

ఆంగీకరంపడయ్యె '_అిహ్మానంతమున ఓలలాడు నాకు ఈ 

అల్ప రాజ్య నుఖముబలో పని యేమి!”-_అని యాతడు పలి 

శిను. కాస్ మంతులు, సై సెనిపలు మున్నగువారు బలవంత 

ముగ నాతనీని తీసికొని "వెల్లి షట్టువశ్ర్రములను కట్టించి రాజు 

సీంచాసనముపై గూర్చుండ బెట్టిరి, 

ఆంతట ఆ సాధువు రణుక్రోశాగారమును 'సమోవించి, 

అమూల్యవ స్తువులను దాచియుంచు ఇన పెళ్తై నొకదానిని ఖాళీ 
చేయించి ఆందులో తన కాహీనమును దాచియుంచెను,, కన 
పూర్వవు వైఠాగ్యమున కది చిన్నామని తలంచి, 1రాజ్యాధి 

శారము' వచ్చినను దానిని గౌరవించి దానికి నముచిక స్థాన 

మొసంగి, దాని ద్వారా తన పూర్వవు వె కాగ్యదశను నిశం 

తరము కంగ్మరించూదుం డెను, ఈ(పకారము ఆ సాధువు రాజ 

గరప గూర్బండి. నాలుగు సంవత్సరములు మంత్రుల ద్వారా 

రాజ్యపాలనము చేసెను. శాజ్యపాసాదములందు తిముగుచున్నను 

రాజలాంఛ నములను ధరించినన్ను రాజ్యాధికారములను చలా 

యించుచున్నను తన యా కొవీనమున్కు తన వై రాగ్యజీవిత 



8) పరమార్థ కథలు ర్? 

చున్లు తన నిరంకుక బె ద్రై_వనిష్థన్లు, తన పారమార్థిక స్యచ్భండ 

దశను స్మరణకు "తెద్చుళొనుదుండిను. భవము, వ్యవభోర 
మందును చి త్రము దై దై.వనిష్భ్థయందును నిలుకడ గలీగియుండెను, 

ఇట్లుండ కొంతశాలమునకు ఆ రాళ్యమునై కి శ్యతువులు 

దండె త్తివచ్చిరి, మై నికాధికారి రాజాబ్యను కొని వారలను 

తిరునుగొట్టుటకై సాధువుయొద్దప రాగా “మనము నాలుగు 

సంవత్సరములు రాజ్యము పాలళించిలిమి గదా ఆ క్మతువు 

లను గూడ ఫెంతకాలను రాజ్యము పాలింపనీి.___అని హితము 

చెప్పి సాధువు వెంటనే కోశాగారము కడ"కీగి, ఇనుప చేటిక 

నుండి తన సాత గోచీ మైటకు తీసి దానిని ధించి, పట్టు 
వృన్రములను వదలి వేని రాజలాంఛనమ.లను త్యజించివై చి 

తన దారిని తాను పోయెను మంతులు, సామంతులు పైని 

కులు అదిమాచి పలాయనము చ్రిత్తిగించిరి, రాజ్యమును 

కతు)వు లా క్రమించి వేసిరి, 

కథలోని సాధువ్రుగారు నాలుగు వత్సరములు లోక 

వ్యవహనమును సల్పిననుః ప్రవృత్తియందు గడవీనను, తన 

దృష్టినంతను నివృత్తి లియంబే యెట్టుంచెనో తన లత్యమగు 

దై వసాతూళ్కారము చెట్లు మజవలేదో, వైరాగ్యదళయం'ే 

మనస్సు చెట్ల కేం డీకరంచెనో, ఆనే జనులు గంసారమం 

దున్నను లోళన్యవబీ శరము నల్పు చున్నను లమ్యమగు సర 



58 వరమార్థకథలు 

మోత్మను ఆనవరతము కృరీకిచుచు జీవితమును వమ్మితపంత 

మున వొనర్చుళొనవ లెను! 2౪ 

నీతి := దైనందిన జీవిఠమందు భగవత్స్యరణ 
కలిగియుండవ లమ. 

సంయ Hy 



నిరంతర సాధన 

పూర్వమొక అమాయకుూగు. ఇల్లెటూక మనిమీ 

మూడుమైళ్ళ దూరములోనున్న లిన 'గాామమునక్తు బోవు 
చుండెను, ' సాయం సమయమ్రైనది. చీకటి పడుచుండెను, 
(గ్రమముగ దట్టమైన అంథకారము. నలుదెసల వ్యావిం చెను. 

"వెనునెంటనే ఆతడు తన 'చేతియఠిదున్న లాంతరు. వెలిగించి 

వీదియో ఒక భావన అశసా శన మనంబు నావ3ంప ఆశే 

వతికిలబడీ కూర్చుండి వడ్చుచుండెను. సమాషముసనే పోవు 

చున్న ఒకానొక పాంథు డళతని దీనస్థితి జూచి దగ్గరకువచ్చి 

“ వమయ్యా . వడ్చుచున్నావు ” అని యడుగ నాతడిట్లు 
(ప్రత్యుత్తర మొసం గొను |గాబూ! వమని చెప్పుదును. గొప్ప 

సంకట మేర్చడినది, నేను పోవల్గనిన గాగన్లుమింకను రెండు 

మైళ్లదూరములో నున్నది. కాటుకవలే దట్టమైన చీకటి 
యావరించినది. చేతిలో ఈ చిన్నలాంతరు గ్లదు. ఢ్లీనిపకా 

శము పదిగజముల దూరమువరకు మూతను పోవుచున్నది 

శెండుమైళ్లు. ఎచట! పదిగజము లెచట! కెండుమైళ్లు చీకటి 

పోగొట్టగల (టైన్మోండమైన లెటుండిననే నే నివుడు ఊరు 

చేరగలను. - 'లేపన్న నాగతి. యింతే, , ఈ దార్ళాగ్యవు 

లాంతరుకు ఆంతళ క్తి 'లేశపోయినే ఏమి చేయుదును! ఘో్ 

విపత్తువచ్చి : మాదపడినది మవ సభా లె ఆగ చెన్సి "నెక్కి 

వెక్కి వడ్వదొడగను. ఆ వాక్యములను విని పాంథుడు పక్ష 
పక్ నన్వి గషీయీ "ఫెజ్టీవాడా” లెమ్ము, లాంతకుు చేతిలో 
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బట్టుకొని నకకసాగింనుము, దాని కాంతి అల్భ్బమైనను, వది 

గజముల ధూర్లమే, వోగలిగినను, దానిని జేతఠటూని నడువ 

సాగినావో వదిగబములు మరల వదిగజములు ఈ (వకారముగ 

దారియంతయు వెలుగును జిమ్మును (ఒకచోట కూరొ 

మాత్రము ఈ పని సాధ్య పడదు, కాబట్టి కార్య[ీలుడవు 
కమ్ము, సోమరికనమును దూరీకరింపుయు. అని హీకవు నెప్పి 

వేడలిపోయిను, అకదళ్లు ఆచరించి గమ్యస్థానము వేరి 

సుఖం చెను, | ం ~~ 

, ఈ కావున వ్ ఒకింత భక్తి కానీ, దైరాగ్యముశాని విచా 

రణగాని యున్నస్పటేకీని ఆ చిన్ని (పకాశమును ఆలంబనగా 

దీసికొని సాధనను (వతినిత్యము విడువకుండ చేయుచున్న చో 
విశాల సాంద్ర ఆజ్ఞావాంధ శారమంతేయు పటా పంచలై జీవు 

వప 'మాతుస్థింి శలుగగలదు. 
| , © ee 

౪ దై వసాకాత్మారము నేనట్లు పొందగలను! అని 

ఎవరును నిరుళ్సావా పడవలసిన పనిలేదు. , దై వఠ్యను 

మహాళ్టుల జక్కలి సాత్తుశాదు. ' అది ప్రతి +జీవియొక్యదయు 

జన్మపొక్కు-/ తేన జన్మ వాక్కు కొరకై (పకివాణును పాటు 

పడవచ్చును కూడను, తాను ఆధ్యాల్మిక రంగమున ఎక్కువ 
అనుభవము. [వవేశకము లేనిసారై నప్పటికిని ప్రయత్నము 

విడువక శగద్ధతో'ఒకిరతై చను ప్రతి దినముసాథన 'క్రేయుదుం 
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డినచో గమ్యస్థానము తప్పక చేరగలకు, దుఃఖంచవలనీన 
పసిలేడుం అధైర్య పడవలసీన అవసుములేదు. “ నేను 

జేయునది న్వల్పసాధన కచా ఇంతగొప్ప సంసారసాగరమును 

ఎట్టు తెరించగలను? ఇఫీత దస్ట్రీమైన 'ఆజ్ఞనాంధకారమును 

ఎట్లు ే దింపగలనలో అఇనిగ్భువస్థాలు మున్నగువారు. దిగులు 

పడవలనిన పనిలేదు, ఆయితే షర్మిశము వదలగూవదు. సాధన 

విరమించగూడదు. 

“యోజవానాం సహ్మసాణి యాతిగచ్ళవ్ పిపీలికాః 

అగచ్చన్ వై. నతేయోపి నదమేకం నగచ్చతి. 

౪ సడక్రసాగించు చుండినచో చీమకూడ వేలకొలది 

మైళ్ళ దూరమును డాటిపోగలదు. నడకసాగించనిచో 

గరుక గృంతుకై. నప్పటికిని ఒక్క- అడు నను డాటలేడు”శాబట్టి 

ఎవరికై నను శక్తి, యుక్తి, విజ్ఞానము, కాశ్ర పాండిక్యము 

అఆల్చ్పమై నప్పటికీ దాని వలన భయపడ నవసనరములేదు. ఆ 

ఉన్న ఒకింకళ క్తితో నే పొకంభించి తస సైనను, అచంచల 
విశ్యానము గల్గియుండి సాధనను విడువకుండ ఆచరించుచుండి 

నచో ఆచిరకాలను లోనే మహామబో ధు“ంధకులు పొందిన 

లత్యుమును అరడుకూడ పొందకల్లును, 
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కనమే భక్త! (వణశ్యతి? నాభక్పుడు జెడడు అని భగ 

వానుడు వోమో ఇచ్చి ఉన్నాగు కదా! నికభయ నేల 1 

నీతి :_ ఒకింత సాధన మైనను విడువకుండ 

(వతివిత్యము ఆచరించు చుండినచో జీవుడు లక్ష్యమును 

చేరగల్లును, నిరుక్పాహము వనికిరాదు. 



వరివూర్ణ విశ్వాసము 
ఒకానొక (గామములో ఒక బీదపటుంబము కాపురము 

చేయుచుండెను. అ యింటి యజమానికి “బకే ఒక కుమాము 

డుంగైను, ఆతేదు హూ బాలుడు, ఐదుసంవత్నరముల ప్రాయము 

గలవాడు. వకి కవురుడు. కాబట్టి తిల్లిదె్యడు' లా బిడ్లను 

ఎంకియో గారాబఘుగ పంచుకొనుదుండిరి. ఒకనాడు సాయం 

సమయమున ఆ లోలుడు ఇంటియుందు అటభాకుకొనుచుం డెను, 

ఇంతలో సూక్యుదస్తాదింగుంకగా చీకటిపడెను. నలుకెనఆ 

గోఢాంధకారము' వ్యాపించెను... నీల్లవాడు కమిగాషయునగల 

జకానోళ పొదలో శాలు పెట్టగా తందుగల ఒక నాగుపాము 

అతనిని శాట్ముటై చెను. బాలుడు బోరుమని వక్యసాగేను, 

వివేము కేరీ౮ మంతటను వా (వించుటంబట్టియు, నాగుపాము 

వవము నువోహమాబీకరమపటిం బట్టీయ, శల్లోవానీ వీయన్సు 
శాల తీక్కువగుటచే బొధకు తట్టుకోనళేక 'బోపుటం బట్టియు 

(డింధవడి విలనిల తన్ను క్రోనుచు పెద్దగ రోదనము షు 

దొడగౌను. (“గ es 

-' తల్లవాని యేడ్చు వినగానే తల్లిదండ్రుల్లో చ మల 
నున్న "జననము చుటాహుటి ఆచేోటకి పస గర్హుకొనిషర్సిి, 

పాముకొజకు ఇదకిరి కాని అదె కనివీం దతేదు + అద యెప్పుడో 
పౌరిపోయినది. అవ్ఫడు తల్లిదండ్రంలు మిక్కిలి అనేదనతో 

గూడినవారై, అందోళన" భత్పిరలై, విమ్యగస్తుడగు తిను 

సమానమని ఇంటికి తీకికొని వెళ్లి పలుధిథములగు ఉఫచర్యలను 
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చేయదొడగిరి. శాన ఫలీఠము ' శేకపోయను, ' మాంతీ)కుని 
వీలివించి ఆతని జ్యారా వివవారణ మం9)మును గాని వివ 

సవారణమూలికను గాని చ్రంకొోగింపజేసిసవో బాధ తగ్గగల 

దనియు ప్రమాదము తొలగిపోగలదనియు అచట సమావేశ 

మైన వారిలోనాళడు సూచింపగా, అదిసమంబనమని భావించి 

కొందలు శయామే మాంత్రికని' కోరక్షై పకుకర్తి కొద్ది 
శేపటిలో నళనిని తోడ్కొని వచ్చిరి. : ' 

| నగాంక్లికుడు, భ్రాలుని mr, పకికీంచి కచిన్నడ్గి 
గొప్ప నాగుషామనియ్సు కరచి 'వాలసేషుటనే వివము శరీర 

మంతయా చ్యావించినధనియు, ఖ్ ఛాలుడు _్రకుపట గంటే 

వేన్నదవనియు, ఐవను ఒకానొక తీగయిక్క- - = అకురసమ 

వండి ల వర్ష వల్లణాని నోటిలో పోధినచో అతగు (బ్రతుక, 

గ్లలకనియు చెవ్సగ్యా "వెనువెంటనే ఆ ర్లీగ ఫొఆ్యకై, ఆందజును 
నలాఫ్రక్కంల "వెధకదొడగిరి: ర్యాణుమయనుగుటనే చేతిలో 

దీపములను పట్టుకొని ఆ (గామ స్తులందరును మ్లాంకి)కన 

చెంటదీనీకొని (గామములోను. (గామపరిసరములలోను (వతి 

జు, ట్రతికా పరిశీ ంచిరి, శాన్లి అవసరమైనక్తీగ మారను 
దోరకలేదు. అవుడేండబును ఇగివచ్చిరి ,. | 

ఇచ్చట' ఛాలుని పరిస్థీతి (మాదష్థాయి యేుకొనినది, 

విపహోరక న్లుగు లత కొఆకై, బయటప వెడలిన కూం౦ర్రకుదు, 

కాలునీతండి), - తడిశకులు. ఇర్లటికి వచ్చునవ్పటికీ విట్లవోని 
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పా)ణములు పోయెను, ఆందఆును దుఖునాగరములో మునిగి 
పోయిరి. తల్లిదండు)ల కస్నేరు శాల్వలె పారదొడంగాను. 

వనే కవుతు9డు, వీదకుటుంబము. ఇళ చేయునటేమి కలదు 1 
విధి బలీయమైనది. ' ' 

* ఇంతలో మాంత్రికుడు ఊరంతియు శీర్ వచ్చుటచే 

పాట్ (పక్రాళనము చేనిొసదలంచి ఆ యింటి వొడ్లిలోనికి 

పోగా, అచట నొోకనురాల ఒక చిన్నరీ? ఆల్లుకొనియుందుట 

చూచ్చి డాని సమీపమునకు పోయి. పరీశ్రి రది దూడగా ఆది 

ఇంతవజుకు తాను ఊరంతయు గాలించి వెగ్రుకుచున్నట్టి వా 

ఆయియుండ్డుటవలన అిక్చర్యవకితె.డై, , ఇంటివారంధతీని పిలిచి 

మావీంచి, అయ్యో ,ఎంతపొరపాటు జరిగినథి!, వ తీగ శొరవై. 

బయట ఉకంతయు వెదకీనామో, అ తీగ మో యింటిలోనే 

యున్నది, గాని ఇప్పాడు పరిస్థితి చేయిదాటి పోయినది, ఏమి, 
చేయుటకును లేదు, వీల్లవాడు మరణించినాడు, అయినను 

డీనిని జాగ త్తిపరచిన్షవోఫావికాలమున ఎవరికై నను చక్కగా 
ఉపయోాగపషడగలను. ఈ పేగయొక్యం ఆకులను వీండి రసము. 

తీసి అ రసము వినగ్రన్తుని నోటిలో వోసినవో తేకణమ్లు 
నిషము హరించివోవును. కావున జాపకనుంచుకొనుడు” ఆని 

ఇస్సి వెడలిపోయెను. గ 

మురునో డుదయమున వీల్లవాని రల్లీ దండు9లు మృత 

చాలునొనర్ప వలనీన విధి పూర్వక కియల నాచరించి 
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"నునెంట'నే దొడ్డిలోనికీపోయి అ లకక చ్వ్యు ¥ంవేనాటి, 

చోనసికి పాదుచేసి, నీళ్లుపోసి, ఎవకును" కాకపండు 'త్ఫుంవకండ 

ఉండుట'కై తగు జాగ క్ర వహించీరి. ఇదివఆలో! ఆ లలినే 

వారు అజాగ్ళత 'చేసియుండిరి. కారణమేమి"! దాని నుహీమ 

శకిలి నందువలన దానిలో విచహకణక క్షి కలదని యెజుగక 

పోవుటవలన ఇదివశల్లో ఆ నీరాను ఈ"పేశ్రీంచ్చిరి. దాని విమ 

యమై అ కేద్ధ చేసిరి. ఇవ్లుగ్గు కరిద్దనహించుట్రకు, కారము 

దాని ఫ్రళ్లావము మాధిక్లీకుధి చ్యారా గలిఫికొనుటయే. 
అభీ కగవానుస్ యొక్కయు, గ్కాది సచ్భాత్ర్రముల 

యుకయు, -సద్షుకువ్రుల , యొక చుహిమను, ప్రభావ 

మును "బస్టీలవలన, గుర్వెరిగి, వారె. "ప్తకపుగర్ల ' విశ్వాసము 

కలిగి ఉనన మరణరూప: భవక"గమును గోప్టుకొని ) జనులు 

వరనుశొంతిస్తి సంభ్రూర్లానం సము అనుభవంతేరు గాక tur 
ఇ 
న. 

' ్లీతి ;., భగ్రవంత్తువి యెడల సద్గురువుల. | రెండల 
శాస్త్రము " యెడల వరివూర్ణు విశ్వాసము గలిగి యుండే 

వఠెను. : 
= Gg 32, ' 



అంతులేని ఆశ 
పూర్వ మొక ధథనిప డుండెడివాడు. అతనికి వందల 

కొలది యకరను ల భూ సంపద కలదు. శాని శానితో సంతి 
విని భాందలేదు. వేలకొలది యకరముల నేల ఎచటనైి నను 

చనవుకగా లఫించినచో కౌనిబేయపలెనను తలంవు నలిని ( యం 

ఇను. ఇంతలో హినువర్సర్వత (పాఠతమున విశాలమగు ప్రీక 

భూమి కలదని అది ఆరణ్య మందలి కోయ'రాజుల  వశిమందు 

కలదని ఆతని "కివరో చెప్పిరి. వెంటనే “ధనిక డచటికీ 
(ప్రయాణము సాగించెను. పట్టణమందు లభించు ఏది తమ్ము లెన 

ఆట వస్తు వులను, తినుబ6 జార ములను ఒక్ష ద్దబుట్టలో "జేసి 

కొని అతడు హీమవళ్చ్సర్యళ (పౌంతములకు పయ నమయ్యెను. 

అచటికి వెళ్లి, కోయరాజును సమిానించి! చారి వీక్షలకు 
శాను కెచ్చిన ఆట బొమ్మలను, ఫలహారములను పంచిపెస్టైను 

కోయరాజు మవాదానంద భరీతుడై "నీటొజీ మో రాక యేలకో 

వచింపుడు! మో యఖీష్టమును నక్చ్వేక్చిదను. అని మాటి 

యిచ్చెను “ఎంటనే ధనికుడు తనకు ఆ పరిగరమున కొంత 

శీల కావలెనని కోంగా;' అందులకు కోయరాజు, “అశ్లు ఇచ్చె 

ధను. దానికి మీగేసియు (కయమునుగూథ చల్లింవ నక్క-ర 

చేదు. ఎంతయో చేల వ్యళ్ణముగ ఇచట వడియున్నది. దానిని 

మిరు సాగుటేసీకొని ఉపరోగించుకొనవచ్చుడు. అయితే 

ఒక వమతుపై దాని నిచ్చెదను. "శీవు ఉదయము సరిగా 6 

గంటలప మో రిచట నుండి బయలు చేట్ మియిస్ట్రము పచ్చి 
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శ 

నంతదూరము నడచి మరల తిరిగి సాయంత్రం 6 గం1లకు ఈ 

చోటికి చేరవలెను, మూరు నడచి నంతదూరవు నేలయంతయు 

మోదీ! అని కోయరాజు ధనికునకు చెప్పెను. 

ఆ 'ఇజాళ్యములను వినగనే ధనికుని యానందమునక 

మేరలేదు. తన జీవికము కృకార్థి మైనవి తలంచెను. తన 

శఈప్పితిము నిరవేరినది ఆనందపరవకు డయ్యిను. మజుసటి 

రోజు ఉదయము 6 గం[లు ఎప్పుడు వచ్చుశాయని వేచి 

యండెను., క్సైెవారిననినప సరిగా , నిక్మీతరముడుమునకు 

కోయ రాజువచ్చి భనికునకు ఒక స్థంము గర్ఫుచూావీ ఆచ్చోట 

నుండి ఎంకదూర మైనను నడచి చెళ్ళు వచ్చు ననియు ఆయితే 

సాయంత్రము కిగంకలక్రు తగి అక్కడ చేషకొన వలసియుండు 

ననియు ఆజేశించెన్సు ధనికుడు * హుస్గూలకాయుడు, పొట్టి 

మనిషీ, నడక (పారంధించెను, నడచినచో కొద్దిస్థభమే రాగల 

ధనియు, షమగ్నాత్తినవ్లో చాలగ్థల్లము ఏ అకమించుకొనవచ్చు 

ననియు తలంచి ధనికుడు వేళమున సక. త్త, నారంభించెను. 

చారిగో ఒక చిన్నకాటువ అడ్జువచ్చెను. దిగిపోయినచో 

ఆలస్య మగుననియెంచీ దానిని ఒకదూకు చూెను, కాలు 

జారిపడి, ఎట్టనో లేచి మరల కుంటుచు పహుగాత్త నారంల్లిం 

చెను, అది ,గమ్మ క్లువు మభ్యావ్నా సమయమున ఎండలో 

వులములమాడుచుః చెమట శారుకోనుఛు, పరుగిడుచున్న ' 
అ ధనికుని అవస్థ జాచి జాలిపడి ఒకక్ “అయ్యా! ఈ పాత్ర = 
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లోని మంచినీళ్లు కాగి దన్చిక త్తీర్చుళొనుడు” అని పోత చేగి 

కివ్వగా ధనికుడు తృణీకరించి ఈ సమయమున నన్నే మియు 

పలుకరించకుడు. మోరిచ్చు నీళ్లు (కౌగులోపల ఇంకను కంతి 

స్థలమును చేను ఆకమించుకొనగలను” అని పలికి తన పము 
గును కొనసాగించెను, | 

ఈ (పకారముగ అవారము చీక, నీళ్లు శే, ముం 

"బండలో తల తిళుగుచుండ, క ల్ చెబ్బతో వ్యథ పడూదు గ 

ధనికుడు ' ఎక్కువ "నేలను గంఫాదించవలెసను పేరాశచే ఆన 

గ్యమును. "జీవాస్థితిని గూడ అెక్కగోయక, 6రుగుదారిన [1 

పరుగా_్తి పరుగ్నాళ్సి తుదకు ప్రారంభించిన చోటుకు బేడి గ) 
ములదూరములో శొవ చే (క్రిందపడిపోయను కోయరా 1, 

తదితరులగు స్థానిక పెద్దలు హుటాహుటి అచ్చోతకి పట? ౩ 

వచ్చినూడగా, ధనికుడు నృవారెప్పి పడియుండెను. ఆగని 

నాడి సన్న గిల్లుచుండెను రెండు భూడు నిమువములీ గక 

కుని (పాణపవీ. ఎగిరిపోయెను. అందఖును ఛింళ్యాశాంతృుల 1, 

ఇక చేయునబేమియు లేక, కోయరాజు ధసికుడు ఎంత దొ. గ 

ఉండెకో కొలిపించి, ఆంత పొఠుగానూా (తము గొయ్యి hor! 

త్రవ్వించి ధవికుని అందులో వూడ్చిపెట్టి సమాధిచేసెను, 

జనుల అశకు అంతులేదు, అంతులేని ఆశనే కృషం 

దురు అట్టి రృన్ణను ముముతువులు కప్పక. నికనానవ శనం 

దానిచే మనుజునకు కాంతి వ మాత) ముంజనేరదు, భగ 
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వంతు డిచ్చినదానికో: సంగ్భి_క్టినొంది ఉన్న , కొలదికాలము 

ఆ పరాత్పకుని దివ్యనమాచ్చార ణాదు
లందు అనుభూతులందు 

గడిపి ధన్యత జెందవళలను. 'మూచితిరా! అ ధనికుడు వేల 

కోొలడి యకరముల నేలను ఒక 'డ్ఞాతో కొట్లొవేయవ'లెనని 

సంకల్పించినను, అతని వెజ్టీయ ఫిలామ -నరచేకరవ-గా, తుదకు 

అకనిపొడ్డుగు ఎన్ని అడుగులో అంత మాళ్ళవు శలయ్ అత 

నికి దక్కను. అతనికే కాదు, ఎవస్గిక్రైనను తుదకు దక్కినది 

అంకమాళోను చేలయీ. కాబట్టి ఆళాపాశ , శ తంబుల్లను 

విచ్చిన్న మొనర్చి, తృష్లను దూరముగ పారదోలి నిత్య 

నంతృవ్లుడై భగవద్భు యితర, మనుజుడు తన జీవికమును 

పరిశుద్ద "మొ నర్సుకొని కృకాస్థథు, కావ
లయును, 

పీతి := తేశను వదలివై'చి భోగజాలమును 

దూరీకర్షించి, ఉన్న ప్వల్పపదార్భ ముతో సంతృప్తి 

కొంది యుండవలెను, 
| | 



అహంళారమువకు తగిన (ప్రాయశ్చిత్తము 

ఒకానొక (గ్రామమున బక ఉపాధ్యాయుడు కలడు, 

ఆతడు హూణభావేయందు ఏమ్, ఎ. ప్యాగయి గణీతమంచ 

పత్యేక పా్రాపీణ్యమును కూడ బడెను, అతనిది బట్టకల. 

= ఉకరోజున అతడు దూరముననున్న మతియొళ (గ్రామమునకు 

పాదశారీయై పోవురుం డెను.” ఆది మిష్టమభార్థవన్నీరదముయము: 
ఎండ మలము వరాణుయంచాను. చేతిలో గాడుగులేదూ, 

వైగా బట్టతల. వ్మిక్రమించుటకు దారిలో ఒక్క ఇెట్టుకూడ 
కనిపించలేదు. ఈ పరిస్థితిలో 'నాతవికి ఓక అరమైలు దారో 

ములో బ)హో గంచమైన మట్దోవస్టు నోచర్తించెను,. సేద తీర్పు 

కొను నిమిల్తీమరడ్డు త్యేరిళన్నుగ ల్ల డౌట్టుయొద్డష, దారితీసి, 

దానిని ,సమ్మివిరిచినవాడైై కొంఠసేవు అ్హానిధాయ యందు 
నిశ్రమింభదః కచ నాళ గుక్తపక్కచి, “పాని, టీల 

పరుండెను లం Pe 

(రెట్లు పరుండి విశాలముగంఇాభోపళాఖలతో ఏ శ్లరించి 

యున్న, ఆ నటశృతమునంరను భాగుగ పరిక్షిందు చుండోను, 

ఇంతలో గా తనిదృష్టింఆకినూక్షనుగనున్న మట్ట్ కాయలకు 

బడెను, వెంటనే చంకారముగ' ఆల్లోచింస. ముదలిణికు. ఈ 

చెట్టును సృష్టించిన "దెవరు? జీవుడు గదా! ,మఖణి దేవునరు 

"లెక్కల్ల 'నిమయములో, అనుభవము లేదా 1, బేవుడు గణిభ 

జ్ఞానము భదువ్యకొనలేధా 1 లేనిచో ఇంత ్రుహ్మార్గిడక్షైన 
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మజ్జిచస్టునకు ఇంక సన్దుకాయలు పెట్టునా* రామరామ! 
చిన్నగుమ్మడి కీగకే చాడావు 80 పౌనుల పెద్ద గుమ్మడి 
కాయను వర్పాటువేనిన భగవంతుడు ఇంత "పిద్ద మజ్జి చెట్టుకు 

ఎంత పెద్ద మజ్దికాయను తిగలించవలెను 1 చాదావు ఆరటన్ను 
కాయ ఉండవలెను. "లెక్కలలో నిష్ప కై అనుపాకము 
(జడం and praportion) ఆను భాగమును భగవంతుడు చదువ 

"లేజేమో 1 చదివేయుండినఛో ఈ పకారను సృష్టి చేయడ. 
అల్బుఢనగు నా*శే నిన్న క్నిగాక్రిక విజ్ఞాన మంతయో కలే, 
ఇక టేవున శేల శేవన్నది ? అగి ఈ వృకారముగ అహంకార 

వశమున వీమియో ((పేలాచుండెనుు ,,- | 
"ఇంతలో బిక్ష. చిన్న సంభుటేస పేరాను. గాలి "జోరున 

దీచగా మక గాన్న మట్టికాయ్" చట్టుపేనుండీ (వాలి కరిగా 
గురిపట్టి బోట్టినట్లు ఆ అక్కల మాష్టరుగోకి బట్టకలమే సూటిగ 

వచ్చిపణను. "వేగముగా. వడుటలో, శాయ చిన్నదై నను 

శుకుడై న 'జెబ్బతీాను. మోస్టకుగారీ బుట్టి గింగురుము నెను. 
భగవద్విమర్శనారూప మనోవీధులలో విహరిండుచున్న ఆ 

మొష్టరుగారు. తోడనే కెన్సరించుకొని తల గీపకొనుచు 
$సెంతటి ప్రమాదము తవ్పినది! ఈ చన్నకాయ దెబ్బకీ నా 

తల గింగుకుమన్నది, నేను ఊహించినట్లు అరటన్ను కాయ 
గనుక ఈ వెట్టునకు ఉండియిన్న.ే ఇళ నా ప్రసవ 
మృత్యుభలోకమ్త సక-చారీప'్టైడిది, అహా! భగవంతు. కెగ్రేకట్ 
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కరుణామయుడు | ,ఛ్లవోవృ కము "శాబట్టైఎండరో భాటస" 

రులు డాని క్రింద భలదాచుకోనుటక్షి. ఫత్త్రగి తలంచి ఆ 
పరాత్పరుడు వారికి బాధ కలుగకుంతులాగున చిన్నకాయను 

ల చెట్టునకు, యేర్పాటు. చేశేను. - శుపనో !. భగషానునకు 
లెక్కలే శాదు, ,నీశిశొత్ర ముక్తూడ గేలునున్లు.!, Sd sows 
not only Mathamatl¢s but tthics బూర 1” అని శీర మేసి చై వ్ 

విమయమై కా నూహించినది శుద్ధకప్పని గ్రహించి 'ఫాన్వం 

తుని కమాపణ వేడుకొనెను ఆ వీమ్మట మరల తలగీటు 

కొనుచు తన దారిని తాను పోయెను. 

కావున, జనులారా! గర్వము పనికీరాదు, అహం 

కారము పనికీరాడ?. తన చదువులు, తిన సంపదలు, తనకీ కులు 

చూచుకొని మురిసిపోరాదు. వాని నాధారముగ తీసీక"? 

భగనంతెని, సృష్టిని విమర్శింపరాదు. విద్యతోపాటు విస 

యమ్ము భక్తీ సౌశీల్యము వృద్ధి సాందవ లెను, అల్బద్ఞావగు 

జేవుజెచట | పరిమితమగు అతిని బుద్ధిశ_క్రీ యొచట | సర్వ! 

డగు ఈశ్వమడెచట 1 ఈ అనంతసృద్షీ విలానమెచట ' కావున 

“దాసో=వాంి ఛావనగల్లి, ఆ దీవ్య కేజన్భంపన్ను నియెడ ౯ “ 

పరాత్పరునియెడ విధేయులై జనులు భ క (పవత్తులో Ma 

'మెలగవాలెను. వనాట్సోక నను భగవతన్నుగహమే జీవులు 5 స 

"కేర్చునదియని 'యెజులోవలెను. అహంకారమున్ను గర్భమున. 
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దర్చమును పారద్రోలి సా్వీశ్వరుని 'యిడల పీపూర్ణ భే క్రీభొవ 
| మును క్యీఘముగ అలవేతచు కొనవలెను, “| 

సతి: వు వీద్యతోబాటు వినయము గలిగి యుండ 

వలెమ! "థేగవంతుని పై వూర్ణవిశ్వాపము గలవారై 
యుండవల్లెన్ను, [( ౯ 

Onn) 

i te tr 
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3 పూర్వకాలమున పోశాన్తాకగామమున ఒక భక్తుడు నివ 
సించుచుండెను. ఆతడు ఓమ్ సమోనారాయణగయి ఆను 

'తస్టాకరీ మటోమంత)మును నిరరితరీొముబివీరచుచుండెడి వాడు, 
తెన పూజా 'మేందిరములో (శ్రీమనస్నరోయీణునీ "వి గోహాము 

సేదుటీ గూర్బొని భ్ల' కిపూర్యకముహ పృ౭ిదేనము వై మంత 
'మును వురశ్నరణ చేయుచుండెను. (్రోపంచికోపదోర్థనుల పై 
ఆకనీక్ వమాత్రము అని "లేకుండెను. దై.రాగ్యనంపన్ను డై 

భోగ వ న్తుళాలనును లెస్సగా పరిత్యజీరచిః 'ఫ్ఫీక్టని బహిర్ముఖ 

ముగ (పనరింపజేయకు నారాయణడే' తనకు డిక్కో"ని పమ్మిన 

వాణై మనోవాక్కాయములనే,, ఆయననే హృదయమున 

గంన్మరింధును నుండెను, ౧ | 

1 -ఇట్లుండ ఒక్షోనా డతీడ (శిదిన “పద్ధతి పృకారయు 

ఉదయముననే స్నానాదులను నిర క రించుకొని శుచర్య్యూతుడై 
శన పూశాముందిరమున (శ్రీమన్నాళారపణ్లున' 'వెవ్యమంగళ 
"విగగివాము "నెదుట గూళ్చుండి దృష్టిని భూ మధ్యమున [లికి 

త'టేక దృష్టితో నారాయణున ఛావించుచు, ఆష్టాతరి మంతి 

మును జవింయచుండ, ఆతని భంైక్తికి,"ఆ్వరిమిత శృర్థకు మెచ్చి 

"వై కుంళనాథుడు కంఖ చక్రి గజాద్యురొగై ఆశస్మికముగ ఆ 

పూజా మందిరమున ప్రత్యచదు య్యను/భగనానని (పశ్యత 

ముగ దర్శిరధగల్గు మహద్భగ్య మె ఉదయించుటి'చే 55 ఆ 
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(కరణాల ల్స అగుటవలన్నను దేవుని సత్మ-రించుటకు ముం 
దుగ్భా వీ విధమైన ఏర్పాట్లు చేసీయుంచుఖొనక' పోవుటవలనన్కు 
కయ బీదవాడగుట్టన్లళను ఛగవరితునికి నివేదిధచుటకు తగిన 
వన్తునంభారముఖు "లేక (యుండుట వలనను. ఇంటికీ వచ్చిన 
అ లోఫో_డ్షర వొత్తిఫిన్లి ఎట్టు సల్మ-ధించనలెనో తోచక, తిక 

మక సడ్ముచ్యు తీగొటుపాటుఫడుచు నుండెను. 

''ఛవవద్దిన్యర్యరూపనందర్శొనజనిళ!  'మువాడానందపరి 
పూరికి వృాదయనహితుడగు ఆ భక్తుడు తీత్సమయమున తన 
పూవామందిర నంతర; శేంిపారమాఢ ఒకన్లకాల ఐక అరటి 

పండ్లు అశనికి ,దృగ్గో చరన్సుయ్యెగుు తోడనే ఫరా త్తికొని 

"వెళ్ళి బావిని స్టాొనివద్సి, ఆ త్యబ్బద్రసావన్యురై నను భగ 
వంతుకకు ివేదించడలంచ్ని. ఆనంద పారవశ్యమునే ఒడలు 
గశుర్చాటున్తాంయధుండ మానన్సు నారాయగున్లి  దివ్యఫాద 
(వద్మములిపై సరబ్ చిపందియుండ, తొంధరలో అ ఆగటి 

జండును బలిని లోనిగ్గుజ్తను పారళై చి తొప్కవ?, 'ఢేవునకు 

పెన్టను, భో కీరషముచే-భ్షస్లాదితిద్దున అ తొక్కును. భగతాను 
దపుడు ఆనందముతో స్వీకరించి, భోడంంచి, ఆంకేర్థానమొం డెను. 
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“కరప 'కొద్దెశేవటికి. ఆ భక్తుడు. ళన, పొఠపోట్లును 

గురిని పశ్చాతావత్రన్తుకై , భోగవానునకు గచ్చ అవభారము 

“చేనిక్నని తలంచి. అత్యంక్లఖన్ను నై , చమిచేయటకు 'బోచక్క 

హృదయము. వేదనలో, (గుంయచుండ గొప్ప. వరిశావనును 
బాందుచుండెనుః + 'అయ్యో ! చే నేలజిట్లు చేసితిని? సామాన్య 

మానవున్నిక్తి నను ,అరటితొక్కు-ను ఎవ్వరును ఇవ్వే ?, ఇక 

చతేక్డక భవన్నాధివతియగు ('శ్రమున్నాకాయుణునికి జీనేల ఇట్టి 

తుచ్భవ స్తువు నొనంగితి 1? అని పలువిధముల తలషోయుచు 

తుదకు గుండె నిబ్బరము కలుగజేసీకొని ఈ కంది దృఢనిశ్చ 

యమునకు వచ్చెను." ఇక విచారించిన ప్రయోజనములేదు. 
మరల భగవానుని త్వరలోనే చేను (టేత్యతమొనర్భుకొ గదను. 
తతడు భ క్షవకృలుడు. శావున పరిపూర్ణ భ ' శీతో, 'అకురకీత 

డ్కతో అష్టాక్షరి ,మవామ్హంఠతమును. టనింఛుదు, ' ఆతీనిని 
ధ్యానించిననో తరిగి యేకడు (దక్యేషుమే కాగలడు.” 

1 - అ గె 3 
అయితే ఈసారి వూర్యము'చేనీన పొరషాటు వారల 

జరుగపండ్లు నిమి గ్లము ముందుగచే యతడు బారి జాగర్త 

పడెను. ఒకగిల అరటిపండ్లు , తెక్చించి నేనని: విగహము 

ముందుపెట్టి ఇక వేళ్ళ భగభంతుడు అకస్మాత్వుగ ఇచటికి వచ్చి 
వప్పృటికీని ఈసా? పండు ఒలిచి. గుజ్జమాత)మే "జేవ్చునకు-జట్టి 
తొక్కు ఫారవేసథరు' ;ఆని కృకనిశషయుడై ఆ గౌల్టలోనీ 

,మికొక-కోకవండు (ుంద్ధి-భొక్క కీని గుజ్జన్న గట్టిగా చేత్తో 
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'వ్టతాడెని చేవున కిచ్చు నట్లుగా అభ్యానము ](గటుబాబు చేయ 
చొశలానూ ఈ (వకారము గాలిలోని అన్ని పండ్లను ఒక్కొక 

టిగ త్రుంచి గుజ్జును గట్టిగా వట్టుకొను ' అభ్యాసముచేస్ ఆ 
పనియళదు చక్కని (పాపేణ్యమును బడసెను, కల్గ "జ్ర్వ్ర్రడు 

ఎపుడొచ్చినను పరవా'కేదు. ఈసారి గుజ్జుమా[తమే ని'వేదింప 
బకగోలద్దుగాని తొక్కు_శాదు” అని బాగుగ నిశ్చయించుకొని 

'మరల తన వూజాగ్యవామున' ప్రతిదినము. పూజ చేయ 

చొడంగకు అ Be GE Tray శో 

"= న pr 
ఇట్టుండ్. జకన్లోడు ఆతన భ్ MN '్రీనన్నా కాణుడు 

మరల ప్రత్యకన్తుయ్యెను, పూక్ష్వష్తు అభ్యాసము, .థృఢ్లవడి 
యుండ్వటే వెంటనే అతడు (హ్కనున్న అరటిపండును 

పట్టుకొని జాగర్త ర్త ఒలిచి: గుజ్జును గట్టిగవట్టుకొర్తి తొక్కను 

పారవై ఛి, .,క్ల గుజ్జర్లు భ భగవానిని టిలో. సెకెను. కాని 
భగవానుడు చానిని భజీంప ఖీ ఊసి జేసెను. లివుడాళ కుడు 
దఃఖా[కాంతుడై! విలకేం చుచు " భగవానుని పాదవద్యునులపై 
పడి ఏల "కాము భుజింపలేదసీ పొర్థింన అతడిట్లు నుడివెను 1. 
"యి! పూక్వము సీవు, నాకు తొక్కును సీవేదించినపుడు 
;నీ మనన్వు నో పాద్రపవ్మములపే గంభగ్న మైయుండుట వలన 
ఇపాలమైను ఆవ స్తువు' "భ_క్రిరగముచే రడుపటడి' "అమ్ఫ్భత్ 
'తెల్యమై యుండ్రుటనే' చేను డానిని ““ఖజంపేకిని- ఈసారి 
వచ్చికవుడు నీవు. గుజ్జును" ఇచ్చిచప్పటెకిని స్ మనన్సయతీయ 
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ఆరటివండు వనే లగ్న వైపయండుటవ లన, వృన్దువు మరచ 

వైనను భి రనహీనమై యుండుటవల'న! అడి 'విషతుల్యముగ 

మారినది. అందుచే నే నజ్ఞానిని భుజింపక్ష పార చేసితిని,” అని 
Sv Cc స్పై 'యంతన్థానముం అజ J _- 

ఆ అ గటట చో 2 
lu 

అప్పటినుండియు ఆ భక్తుడు "తెలివి తెచ్చుకొని భగ 

వన్ని "వేదనాది కార్యములందు. వస్తువుకం లు భ_క్తికే (పాధా 

న్యత నొసంగుచు వచ్చి క)మముగ భగవదనుగ)వామునకు 

పాతుడు కాగలెను, "జీవుడు తనకు “వది ఒసంగిర చూడడు 

“ఎట్లు ఒసంగిరి అని దూచును, కాబట్టి జనులు పూబపోర్థ 

నాదులందు భ_ికి (పాధాన్యతనిచ్చి దానిని బాగుగ అభివృద్ధి 

నొందించుకొొనుచుండవ లెను, 

అణ్యవ్యుపొహృతం భ క్యా పేన్లూభూర్యేన మే భవేర్ 

భూర్యవ్యభ కోసహృతం న మే తోమోయి కల్పతే, 

'కాంచ్చమైనను భక్తితో, (పేచుకో ఒసంగబడినది 
కొండంత కాగలదు. కొండంత ఇచ్చినను ఛ_కితో కూడి 

యుండనిచో ఆది నాకు సంతుష్టిని  కోలుగజీయజాలదు.... 

ఆను ఈ భగవద్వాక్యమును సమ్వులును స ఎలి వదేమున నుంచు 
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కని స ర్వేక్యరున్తయెడ్రల అన్య భ_క్టిఖావమును పంపాం 

దించు కొనుదురుగాక |. + ॥ 
చ 

x 

పీతి = భక్తితో గూడినవ్వుడే వస్సువునకు 
విలువ ఏర్పడును. 



లోకోభిన్నరుచిః 
' ,ఆరీవియగా ేశముల్" ఎడారి (పడేశము ఏక్కువగా 

కలద్న, అందుచేత , అచట వస్తుసామ్మాగిని ఒకచోటనుండి 

మతీయుక చోటికి చేరవేసికొనుటకు గాడిదలను ఎక్కువగా 

వాగుచుందుు. అ చేశమయున మాక్కెట్టులలో' గాడిదల 

వ్యాపారము ముమ్మరముగా సాగుచుండును. ఒకనాడు ఒకా 

నొక వృద్ధుడు తన మనుమని "వెంటబెట్టుకొని వారి యింటి 

ఆవగరముకొటఆకై ఒక గాడిదను కొని శెచ్చుట్నక తన 

(ౌమిములోస్ మాశ్కష్టునకు వెళ్ళేను అతడు తనకు 

నచ్చిన పిక గాడిదను ఖరీదు. వోనికొవి చానిని నడిపించుకొనుచు 

యింటికి కరిగి వెళ్లుచుండెను. | 

(గోవలో కొందు జనులు చానిని జూచి వృద్ధునితో 
గిటనిరి..._ “ఈలా! ఏంధియో డబ్బు ధారటోసి గాడివను 

కొనుకొంని, దానిని ఉపయోగించుకొనకుండ ఊరక నడిపించు 

కొని పోవుచున్నా'కేమి ? సీవు వయస్సు చెల్లినశోడవు. సీ 
మనుమడు వాల పసివాడు, గాడిదను (కన బెట్టుకొని 

ఇరువుకును నడచిపోవలనీన గ)వాచారమేమి 1 ఇద్దజును దాని 
వై కేక ఇంటికీవోయిన బ్రాగుగ్నా నుండును 1 ఆ వాక్యములను 

బినిన తర్థ్రణమే వృద్ధుడు, తిన మనుమని గాడిద = పె మె గూర్చుండ 

జెట్టి శానుగూడ ఆతిసి సరసన ఎన గూర్పుండి (ప్రయాణమై 

పోవుచుండెను. | 
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కొంత దూర మేగిన పిదప నుటీకొందజు కనిపించి, వృద్ధు 

నితో నిట్లనిరి...ఓయీ! వెళ్టివాణా ! చిన్న గాడిద్నవె ఇద్దకు 

ఎక్కి. కూర్చొనినచో చానికీ భారముకాదా ' శాబట్టి సి 

దస, పసివీట్లవాడు ఒర్ధడు చాన్నిపే ఎక్కి-పోయిన చాలును? 

ఆ వాక్ళోములను. వినగానే వృద్ధుడు పారు చెప్పినది సమం 

జసముగా-నే ఉన్నదని తలంచీ తోను దిగి మనుమనీ గాడిన 

మైనే ఉంచి గాడిదను నడివించుకొని పోవుచుండెను. 

ఇట్లు కొంతదూర మ్మేగగ్యా (తోవలో ఇంక ఖోగ్లద అగు 

సంచి కక్నీర్యూ "వెజ్జీతాళా కీ విర్లేమిపని ॥ వృష్థుడ్నన్నై ల 

హీనుడ్నవె శాటికి కాళు జూవకొన్సి ఆక ప్రడ్శవైయున్న్న నీవు 

నడచుట యేమి 1 ఆరోగ్యవం కుడుగా నున్న సీ మనుమడు 

మై కిక. కూూర్చొనుటయేమి ? ఇదెక్క-డీ న్యాయము. | కాబట్టి 

కతనిని | క్రిందకధింధీ స మకీ (పయాణించును. లేకున్న 

చారిలోనే అంగటథచ్చి ' పడిఫోదును అని పలి!రి అ వ్యా 
ములను చినగానే వృద్ధుడు తన్న దాహ్మత్రుని క్రిందకు దింపి 

శోను మై కెక్కి ప్రయాణిం చుచుండెను. 

ఇంతలో మెలేకోంద ఆగువీఠచి 'కాఠగారూ | వయో 

ఖప్పపెట్టి, గాతదను కనుక్కొని ఇద్దమా మై స ap కుగేక్సాళ 

కుండ్ కరిస్ట కంద న నడిపించుకొని ' పోవ్రడున్నా శీను మా 

యిద్దరి బరువు చూనికాళీ ఆశా 1 అని ఛెన్సీ విటల్డిపోడున్ల. 
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తోడనే వృద్దుడు తన మునుదునికూడ ౫ కెక్కి-ంచుకొని పయ 
నె పోన్నచుంచను, ' 

కొంతిసేపటికీ దారిలో శొందతా దృశ్యమును జాచి 

“శాశా' గాడీద చాలసేపు మో యిద్దరిని మోసినది కాబట్టి 

మోకున్ను దానిని కొంతసేవు మోయుట న్యాయమని ధర్మము 

ఆని చెప్పి కెళ్ళిపోయి.రి. అఆ వాక్యము లోని సార స్వమును గమ 

నించి వృద్ధుడు "వెంటనే (క్రిందకు దిగి మనుమనికూడ దింపి, 

గాడిదను (క్రిందపడ-వేసి కాళ్లు కట్టి ఒక కట్టుకు (కేలాకదీనీ 

యిరువురును దానిని మోస.కొని పోవ దొడంగిరి. బనులది 

చూచి పకాపకా నవ్యసాగిరి, 

ఈ విధముగ చారి పొడుగునా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక 

వాక్యము ఇెప్పుచుంత డాని (ప్రకారము ఆచరించుచు పోయిన 

ఆ గామస్తు డగు వృద్ధుడు చివరకు జనులలో నగుబాటు 

పాలయ్యెను. 

కావున అధ్యాత్మ 'శేతుమున చరించు సాధకుడు 'దారిన 

పోవు బనులందతియొక్క. నలహోలను పాతించుచు పోయినచో, 

తుదకు అశాంతిపాళే పోవును. కావున అనుభవజ్ఞాడిగు సద్దు 

రువ్రయొక్క-యు సచ్భాన్ర్రముల యుక్క-యు ఆదేశము 

వికారము నడచుకొనిన మాత్రము వాలను, లోకు లందతీని 

ఎవరును మెప్పించలేకు, మహచ్టుల వాక్యమే కచ్చా న్ర్రముల 

ఆబేశ మే ముముకువ్రులకు శరణ్యము, 
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నీతి ఏ. లోకులు భిన్న భిన్న భావములు కల 

వారై యుందురు. కాబట్టి ముముక్రువగు సాధకుడు 

మహాత్ముల ఆదేకము (ప్రకారమే నడచుకొనవలెనేకాని 

జనసామాన్యము యొక్క దృష్టి ననుసరించికాదు, 

o=౧ 



సోమరి శిమ్యడం 
ఒకానాకా(శముములో ఒకో గురువు ఒక గిష్యుడు నివ 

నీంచుచుండిరి. ఇరువ్సరకును వేజు వేజు కుటీగోములు కలవు, 

ఆ కటిరములు 'కాటియాకుతో బాగుగ కప్పబడి యుండెను, 

ఒకనాడు సాయంసమయమనున గొప్ప పెనుగాలిపీచగా గురువు 

గారి కుటీరముపై గల కాటియాకులలో రెండు ఊడి గాలికి 

కొట్టుకొనిపోయిను. గువవు వెంటనే శిమ్యునివిలిచి 'ఒశే 
నాయనా! కుటీరముుప తాటియాకులలో రెండు 'లేచిపోయినపి, 

ఎక-దకువోయినవో చూచి ఇచ్చి వాటిని యథాస్థానములో 

పెట్టరా'._-అనెను. శిష్యుడు వ్ భుడియలో వుర్ణానోగాని 

సోమరికనమును భాగుగా ఆలవాటు చేసీకొనాను సలా క్రీ 8 

ఛవించిన | మువోబద్ధకమే అతడు, తమోగుణము అతనికి బడ 

లంకా వ్యాష్సుపయేండెను. “రాకున్న చాడు 'శేవలేడు. 

గీతలో చెప్పిన “డీర్ల ర్చ సతికి వాడు (సబలదృష్టాంతము. ఇట్టి 

స్థితిలో అతడు గుర్వాబ్బను పాలించునా 1 వంటనే యతడు 

గుమువ్చుగారి కీ సమాధానమును చెన్సీనై చెను. 'వువో(పఖో! 

ఇప్పుడు చీకటిపడినది చీకటిలో ఎక్క-డ వెదకుదను? వదకినా 

అవి కనిషింఛునా?, కనిపించినా వాటినీ తెచ్చి కుటీరము హై. 

పెట్టుట ఎట్లు $ ఎచట చూచిన అఆంధకారబంధురనుగా 

నున్నది. కాబట్టి శేవు (పొద్దున తప్పకుండా గౌచ్చి క స్పదను. 

శతమించండి !__ 
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ఆరోజు క్యాతి ఎట్లో గడేచిపోయెను, రాత్రింతయు 

చలిగాలిచేతను, వర్షవుతుంపరలవేతను గురువుగారు జాల 

భాధపడిరి. "తాటియోకులు "లేచిపోవుటచే , వర్పడిన బిలము 

నుండి వర్గబలము లోసీకి వడుటవేలశ గురువుగారి కుటీరము 

లోని వు స్థకములు, దర్భాసనముః కొనుండులువు, జపమాల 

ముదల ననన్నీ తడిచిపోయిను, తెల్లవాం గనే గుకువు శిష్యుని 

“శేశ్రవేసిను,. కాని వాడు అతిన్మిదలో ఉండుటవలన పలుక 

లేదొ. మూడు శేకోలు చేసినప్పటికి రోనందువే గురువు కానే 

శిమ్యని కుటీరము వద్దకు బోయి ఆ కలియుగ కుంభకోర్లుని 

నిద్రలేపి తన కుటీకమునకు గొనివచ్చి ఒకే కంభూ! ఆ కండు 
శాటాకులు కప్పరా! అగిన. వంటనే శిష్యుడు కండ్లునలువు 

కొనుచు “స్వామి | వర్గము జోకున కురియుచున్న ది. ఈ 

నమణయమఘున కోప్వుటకు నధ పడదు. వర్షను అగిన కాంటనే 
తమ అజ లంత ఆని ఇక్న మరల పరుంజెను. 

ఇొంతనేపటికి దైవము అనుకూలించుట చే వర్షము కగమముగ 

తగ్గుచుకచ్చి ' * కుటీకొంతసేపటికి వూరిన నిలిచిపోయిను. 

వంటే గురుజేవుడు శిమ్యనిలేవ ఈ వశారోముగ చెప్పును. 

"ఓశ్రీ శంభ! వర్షము లఅగిసోయినిది. ఆ రెండు ఆకులు 

కోప్పరా1__ఆ వాక్యములను విని శిష్యుడు ఆలోచనలో 

పడెను, 

. శిష్యుని అలోచనచూచి గునవు ఆతడు కార్యముని 
కష్మకమింపబోవూనున్నాడని పరమూసందపగెరు. ఇక తేన 



పఠమార్థకథలు 87 

కుటీరము బాగుపడెనేయని ఉవ్విద్యారను, _ కాని ఎంతసేవు 

చేచితూాచినను శిమ్యుడు కదంలేదు, అంతట గురువు ఆశ్చర్య 

సంభరితమ్లూనస్నుడె శిష్యుని యిట్లు (్రష్నించెను ౬ ఏమిరా! 

శంభూ! వర్షము అగిపోయి కాలసేసయినది! కశాటాసులు కప్ప 

వేది? వెంటనే శిష్యుడు ఈ వకారముగ (వత్యుత్తక 

మిచ్చెను--' మక వట! రేకు అజ్ఞను శిఠసావహీంచవ లెననియే 

నాఅభిపా9యుము. కాని ఇవుడువర్షము అగీపోయినది కాబట్టి 

కప్పవలనీన ఆవసరము నాకుకనిసించుట "లేదు, చక్కటి ఎంట 

కాయాచున్నద్కి ఈ సారి మరల వర్షమువచ్చిన-వో, అని చెప్ప 

నెమ్మదిగా తన కుటీరమునకు "వెడలి పోవుచుండ గురువు వానిని 

అపి కూర్చుండబెట్టి _ ఒకి కంభూ! ఇంత సోమరిగా ఉన్న 

నీవు ఎవ్వుడు కడకేరుతావు 1 ఎవడు చేయవలనీన పనిని 

అవుజే చేయవలె, ఈ దై పమార్గములో, పరనూార్థమార్లముల ' 

సోమరి తనమునకు ఏమాఠ)ము చోటీయ గూడదు. కెలినినద "1 

అని అడుగగా శిష్యుడం (అవ్మోండంగా "కెలినీనదేి ని బవా 

చప్పి హృాదయపస3వర్తన గావించుకొని తోడనే వెళ్ళి ఆరెంగా 
ఆకులుకప్సి వె చెను. 

(చిన్నవయన్సులో ఉన్నవారిసోధ్యానము చేసికొన, . * 

అని చెప్పీనచో ఇప్పుడు దాని అవసర'నే.మి! వార్థక్యము వచ్చి, 

వీవప “థ్యా నముచేసికొనుడు” అని చెప్పినవో ఈ దురం 

స్థితిలో మేము భ్యానము ఎటు ంచేసికొనగలము? ఆ|| 
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పృత్యు _ల్తరము చెప్పుడుకు వారి వాక, సములు కథలోని సోను 

శిష్యుని వాక శ్రములనే పోలియుండును. “కావున అట్టి అలసచ్వా 

మును దులివివె చి చాల్యమునుండియే జనుల భద్ధ్యా 

పరాయణులై “జీందుదుకుగాళ ) 

వీతి, =ది క్షైతమందును సోమరీతవము నరు 

లవలేశ మైవను చోటీయరాదు. 



12) 

విషయవ్యామోహా పూవు 

ఒకానొక పా)రతమున దట్టి దట్టమైన అడవి యొకటి కలదు. 

కొన్ని మై వఆకు బ్రక్మోండేముగ వి _స్తరించియున్న అ 

యరణ్యము పనులకు అత్యంత భీళావపాముగ' నుండుటవలన 

చాని సమిసమునశే ఎవరును పోవుట లేదు, భయంకరము 

లైన సింహ వార్థఘాది ఘాతి.కజీవు లెన్ని యో అ నిలిచా 

రణ్యేముశ స్థిరనివాస మేర్చ'సదుకొని యుండెను. 

ఇట్టుంశు ఓకనాడొక గార్షభము (గాడిద) ఆ ప్రాంత 
మున సంచరించుడు ఆ యరణ్య సమీపమునకు వచ్చి (లోన 
తిప్పి ఆ భీకరారణ్యమునందు ప్రఖేశించెను. స్రవేశించిన 

కొద్దిసేపటికే దినకరు డస్తా(దియగుంశెను,. నల్మువై పుల చీకటి 

క్రమ్ముకొ నెను పాపమా గాడిద ఆరణ్యమున తికుగాడుచు 

అంధకారబంధురమైన ఆ వన్మపబేశ మున చిక్కుకొని ధారి 

శెన్ను కెలిదక చెట్టనందులలో నడచుచు అచటచట రాళ్లు 

రప్పలు తగుల్కొ-ని కం సగుచు, శేచుచు అళ్యంక చాధా 

కరిముగ తన గమనమును కొనసాగించుచుం డెను కాని ఎంత 

శీవు నడచినను ఘోరారణ్యము. కాబట్టియు నిశీథభసమయ 
మగుటంబట్టియు దిక్కు. కెలియక అంజే నానా అవస్థలు పడు 

చుండెనేకాని శెప్పరించుకొని బయటపడలేదు, 

ఇట్టి విపషక్కర పరిస్థితియం చా గాక్షభము మెల్ల మల్ల గా 

ముందునకు జనుదుండ కాలుజారి ఒక "పెద్ద గోలియందు పడీ 
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స్రోయిను, దొళ్లుచు (డ్రొట్లచు "ఆది గోతియొక్క అకోభాగ 

మును వేం అచట కంటక వృ కములు దట్టముగ్మా నుండుట 

వలన ముండ్లు' (గుచ్చుకొనగా జాస్ శరీరమునుండి రి కము 

శారజావ్చును అ సమయమున తనకీబూరమున నీంటొగర్లన 

వీనివిం చెను. 'అరణ్యమున చిక్కు-కువోయిన ఆ గాడిద తప 

ఆవసానకాలము' సమినించెనని భానించి వమిచేయటక 
తోచక మెల్లగో ఆ గోతినుండి పైకీ ఎఏగ్యబాపటకు నిశ్చ 
యించి ₹ంకదుగులు యంకుకువే సనో" లేదో, నమీిీమముననే 
యున్న ఒళ కే నళుక్రైకు దాని శరము తగులగా 'తక్రో పగ్లి 

అందుండి తేనె శాకజొచ్చిను. తమ నీవాసమును గాడిద 

విచ్చిన్న మొనర్సిన కార +ముచే | తేనెటీగలు దానిపై పగ 
బూని దానిని చుట్టేవై చి కట్ట ౫ రంభించేను.. బళనెవు ముండ్ల 
వాధు మరియొకవై వు లేసటీగలబిధ్య వేశాకనై వు నీంహోము 

యొక్క- 'అగమనమను గూర్చిన భక ౬ భృవియన్నీయ్య్' సకమతే 
"ము శ్ఫుచున్న పృటికిన ' ఆ సమయమున గాడిద "కన్ తల 

మేక త్తి సాలుకబావ్కీ శారుచున్న ' భేనెబాట్లేను సాకదోడం 

గను “అనో | విమయవ్యామోసామెం బలవ_త్తరమెనది! --- 
అను యీ ఉపమానమును (శీ, వనీష్టమపార్షె యో (కీంది 

శ్లోకయుచ్యారా గ్రీరోమచం దనకు తెలియజేసెను, '" 

పంకల్పితోనందేలవ ఎీష్తమ్యద్థరకెస్థీరం' ° 

అకస్మాత్చచ్యుత మధుబిందు భుక్కరబోయకా' 

1 
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ఘోరారణ్యమున నానా భాధల నొందుచున్న ప్పటికిని 

గాడిద తిల్బప్టెకెర్తి కేశెబాట్టును నాకుచున్న చంద్లమువ మును 

జుడు సంసారమున నానాయెతనల ననుభవించుచున్న ప్పటికీని 

నిషయలవలేశముకొఆవై పనుగలిడుచు అల్బవిమయానందము 

రొజు. అజ్జులుచాచుచు, చానినే 'యనుళ్లవించుచు కాల 

శ్లేపము చేయచునా న్నాడు | అహో! ఎంతి అశ్నర్యము 1 

నీతి? మనుజుడు అల్ప విషయ నుఖముకనొటెై 

జీవితమును '"భొరజోంయయక,  వాటియెడల విరక్తి “గలిగి, మన 

న్సును వానినుండి మరలించి, శాక్యతమై పరిపూర్ణ మైనట్టి 

ఆక్మానందనునే అన్వేషించి, గానినే 'బడోసి జన్మను ధన్యము 

గావించుకొనవలెను. _ నీషేయలంవటుశై 'చేడీపోరాదు, తన 

చుట్టునున్న సాంసారిక శేళములను అధిగమించుటకు అ దుఖ 

ములనుండి విడుద పా౭దుటకు అత్మసాశ్రాాక్కా-ర "మొక్రో_ 

టొయే వకైక ఉపాయమని నిశ్చోయించి ఆచ్చానికొ కే అవార్ని 

కములు పాటుసడవలెనే భే కణిక నుఖములోొణకై 

(ప్రాకులాడశాదు. ' 

fg HH 
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(ఈ నైస్వనీ' వృత్తాంతము ఇఛాందోన్యోపవిమళ్తునందు కలదు) 

పూర్వము జూనళ్యుతి అను రాజుండెడినాడు. 'ఆతడు 

నువ వృవేవునురాళ్యను ను పాభించుచుంెన్ను అతడు 
దయోర్డ )వాదయుడు, ధర్మయ్య కృముగ (పజలను షాబించ 

వాడు డానధక్మములు చేయుటయం దకడు చాల వేకు బశ 

సెకను ఎన్నియో న్మకము. "ను కట్టించెను." ఆనాథులకు, పాంథు 

లకు నసనరిగృవాఘులను- నిర్మించెను ఈ (హౌరముగ అశాజు 

లోకమున గొప్పకీ ఎని వహించెను. We 

“ఒకనాటి సాయంనమయమున ఆ రాజుత్లన ప్రసాద దము 

యొక్క. సె భాగమున విక )మించియుండ ఆతని నెత్తిపై 

అకాశమున కెంకు రావవహాంనలు అతి 'వేగముగ ఎగురుచు 

బోన్రుచుండేను. అవి భరస్పరము సంగ్ఞామిం ఇరథొనూదు (గ్రా 

ణము సాగించు ఘండ్క రాజు ఆ , సయుల వాక్యములను విను 

చుండెను | 

అందు మొగపక్షికో అడనకీ. నిట్లనెను. క్కుయో |! 

ఈ బానశు)తి రాజునుండి ఆవిర్భవించుచున్ని (వకాశవంతమగు 

జ్యోతిని వీన్ర మాకలేడా' దానిని దాటకుము. గాధ నాందె 

దన్రు. ఆకని కీ _ర్హిరూప్మపకాళవుంబైము లాగ వావించియున్నది 

ఇక్కా-లమున అ కరాజువలె కీ ర్తి వసాంచినవాడు, చానధర్ముము 

లొనర్పిననాడు మణీయక జెవడును లేడు”. ఆ వాక్యములను 
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వినగనే ఆడవనీ. నవ్వే ఈ (వకార్షము | వచించెను -_ - “నన్నేల 

ఇవ్విధముగ ఛయ పెగ్షైదవు!] మున మాక నమున ఎగురవారము 

లావున లోకములో ఎచజటచట ఎవరెవరు మవానీయులున్న ది, 

రక్కీ_నచారికంకు మనే బోగుగ కెలియను బండి క్రీందరున్న 

రైక్యునికంచు ఈత జేబు గొప్పవాడు! అతని కీర్తి ఇంత్ ఈతని 

కీర్తి ఒక లెక్కలోనిదా? రైక్వుడు కన మహిమచేరను, తన 

ఆధ్యాతి (1 జొన్న ళ్యముచేరను అనేకమంది (పజలను తన 

"దై పునకు అకర్షి 6 చకొనుశున్నాడు. అతడు యమ్మ సఖ్యాతు 
లను కోరడు గొప్పనై రాగ్యముకలనాగు. నిరంతిం మాత్మ 

స్థితియందున్న వాడై. గంభీరిముగ వర్తించుచుండును.” క 

ప్రేశారముగ ఆ కరెండుపయులు తమలో కొము సంథామీంచు 

కొనుచు ఎగికిపోయెను, 

కంతలో సూమ్యడ' స స్తమింష్క ' రాలి) (వవేశించను 

పతులు వాక్యములను వినిన' బాగ్యశుతి రాజునకు ig కలవరము 

వుమ్లైనుం పతులు నూచించిన ఈ శై రకు డవడు? నా కంట 

ఎంతయో కీ కి (_కిష్టులను అధికముగ లోకమున అత డార్రంచె 
ననియు, అతడు గొవ్చ నుహీమా*న్వితుడ్డనియు శః పులు 

ఉర్కొన్న వే ఆ నైక్వుడెచట నున్నాణ్యో కనుగొనవ లెను, 

అందుల కుపాంస మేమి? మార్షమేమి! అని ఆలోశచ్చించుచు 

ur గ న Bo r 
,., _ మికునాడుధయభున వందినాగధుల్లు డఖాకీతిగ 

రాజును నో తము చేయసాగిరీ, ఆక డిందు)డు చందుడు 
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అని కీ రింపసాగిరి, ఆ వాక్యము లాతిని కేమియు రోచకము 

లుగ నన్పట్టలేదు. తనకంచు గొప్ఫనా డొకడుండ తనశేల 
ఈ (వకోంసలని ( యతడు తలసోసి ఆ వంద్రనూగధులను వారించి, 

"తా వైస్యబన్సు మవ్ము జట నున్నాో ? తన రాఖ్యమంకేయు 

చెతికి రమ్మని చారలన్గు పంపెను. వార క్షీ! "వెడలి కొరూర 

ఎంత వెతికీనను అ] మహనీయు డెవ్షడున్లు ఏచ్ళటను గన్ఫట్ట 

కుండను. రాజా మరల శిండవసారి వారలను వంఫి గొప్ప 

ఉధ్యాక్మవిచ్యోసంషళ్ళులు,. బన్మాజ్ఞానుతు. ఉందుచోట శౌతకి 

రమ్మనెను. ఛారు పోయి , మహాపషృష రాబ్యమందలి (గాన్ 

(గ్రామము "వెరకసాగిరి _ అత్త తతి ఒకానొక సుదూర గాను 

మున ఒక బండికి )ందో బక ” మహనీయుడు కూర్చ్వొనియుండో 

టను జూచిరి. అతడే ర క్వుడిని తెలిసికొనిగి పై కిచూచుటక్లు 

ఆత డొెక సామాన్యవ్యకీ ఓ కనువించెను. అందువలన రాజ 

శేన్గకులు అతడే గ్రైక్యుడిగ్గి "మొదట నమ్మ లేదు, అయినను 
జనులందట్నున్ను పలుకు వాక్యములను విశ్వసించి వెంటనే 

నై క్వని వృత్తాంతమును, రాజక "కేగి విస్నవించుకొనిరి, 

౧ అశ్తతి జానశులిరాజు పరమసంతోమమును బొంది 
ఆ మహోత్ముస నంద్భుంపగోరి అఖ్లునందల ' చక్కటి పాడి 

యావ్రేలను 'రధతురగాదులను, "పెక్కు 'అంగారునాణోములను, 

సైనికులను పరివారమును 'వెంటనిడుకొని రై_క్వునియొద్దకు 
పయనమైరి. అదటకీ వెళ్ళి తమ్మవానీయునకు నమస్కరించి, 

mn 
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చేతులు “ఖోడించతోని నిలబడి, కానుకెచ్చిన 3 శానుకలను 
గిహింపవలనీనదిగా వేడుకొని పూర్జుశాంిక్తాందుటకు ఇ మార్గ 

మును బోధింపవలనీనదేగా (పాక్థించెను. (కాని 3 ర్రైక్యుడ ఆ 
రాభధనమును, ల ,వుంస్కాగముల్ధన్లు హద వమాతిము 

సంతో విం చక వై పెచ్చు శాఖతో" సేట్లనియె..- కట్లయీా ! 
వీల ఈ వడార్థేములన్నింటిన' ఫో భనం వ్యర్థము చేయు 

చున్నావు 1 ఇవిగాన్సి చందలకొలది రాబ్యమ్లులు గాని 

అధ్యాత్మ విధ్యను కొనలేను. డై వవిద్య, పరమార్థవిద్య 

భావ్యావ స్తు నువులచే పీభిం చునదికోదు. ఇవినా కవనరము లేన. 

తీసికొనిఫామ్ము 1” ల . 
న. 

అ వాక్ళోములను వినగనే , రాజు వరమా శ్చర్య వడి, , 
నై క్యునియిక్క- గంభీరత్వమును, వైరాగ్యమును లోలోన 
కొనియాడి, బోధను, సేవచేశమును బడయళాలనందులకు 
చింతించి గసరివారముగ తీన స్థానమునకు "వెడలిపోయెను: 

రాజభవనమునకు వెడలినదిమొదలు తీరని ఆ (బవ్మాజ్ఞుని ద్శెంప 

వలెనను అభిలావ రాజునకు! త్మీవముగ కలుగుదుండెను. 
కొంతకాలమున కతడు మరల _ోక్యుని యోద్దకు నిరాడంబర 

ముగబని (ప్రణామమూాశరిం చే అభ్యాత్మనిర్య నుపబేశింప 
"వేడుకొనెను. 

ఆవుడు మై.ప్వడు రాజుయెక్క- ని హాడంబరత్వమునకు, 
పరదూర్థజిజ్ఞాసకు సంతోషించి ఈ (పకారముగ  నతేనికి 
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బోధించెను ఈ (పపంచమున లకి యే సర్వక కలక లకు మరా'ము. 
సర్య'చేవతలకు ఆధారము, సర్వపదార్థములకును' 'అధిష్ట్రానము, 

అభిమానము, గర పము ఉంబము మున్న గువానిని మనుజుడు 

వదిలీ వేసీ విశుద్ధహృదయ ముతో అట్టి ఆక | నన్వేవీ౧పవ లెను, 
అర్మనలుంగువాడే సమస'ము " నగును నకలసుఖములను 
అఆనుభవించును! సద్దురునగు రై కుని యా  దిన్యబోభనాతికించి, 
రాజు పరమానందభరి కడై ' ల్న రాద్యమునేకు వెడలి ఆ(పకార 
మాచరించి కృ కాజ్థడయ్యను. స లైక్వడు వసించిన 'యూ 
(గ్రామము అప్పటినుండియ చై క్వవర్ణ మని ,దనిద్ధిజెండెను, 

నీతి :- సమస్త 'సివంచమునకు అత్మయేం 
అధారము, బత్మసొక్షాత్కారమే జీవుని ఏ కైకలక్ష్యము. 



13) 

ఉవశారమే మానవుని స్వభావము. 

ఒకానొక (గామసమోపమున, ఒక నది ప్రవహించు 

చుండెను, (గాముస్థులనేకులు అ నదిలో నిత్యము స్నాన 
మాచర్ణిఛుచుందును. ఒకనాటి పాత కాలమున ఒక సాధువు 

ల నదిలో స్మానముచేయుట శీకెంచను, అతడు పాదచారియై 
తీర్థయాత్ర) చేయుచు సరిగా అ దినమున తద్జా)నుసమిపమూ 

నక వచ్చియుండుటచే స్నానాక్ళమాసది చెంతికు వచ్చేను, ఆ 

సమయమున (గామస్థలనేపలు" ఆ నదిలో స్నానముచేయు 

చుండిరి ' nn 2 
Ore 

సాధువు, నీట దిగగల్లే నదీప్రవావాములో బక్లకేలు 
కొట్టుఖానిపోవ్రదుండుట చూచెను. భెంటనే అతని వ్యాన 
యము కరిగి దాన్, -నక్లైనను కాపొాతనవభెనని తలంచి డానిని 

డోసీటితో పట్టుకొనను. తళ్టణమేఅ కేలు సాధువును అంట 
పొఢిచెను, గాథకు తట్టుకొనలేక సాధువా "కేలును ఫీటిలో 

ఏడిచి పెళ్తైను నద్మీపవాహముస అది కొట్టుకొనిపోవుట చూచి 

సాధువు *“దయిస్ట్రవ్భృదయారై. దానిని రశ్చింపనెంచి మకల 

జానిని రశ్సింసనెంచి చానిని పట్టుకొనెను. శాని ఈ పర్యా 

యముకూడ ఆది కుట్టుటచే చానిని నీటిలో వచలివై చెను. 

కాని మూడవ వళగ్యయము దాని నెక్షైనను శాపాడనెంచి 

సాధువు సీటి (ప్రవావాములో కొట్టుకొనిపోవుచున్న 'కేలును 
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బోధించెను ఈ (పపంచనమున ఆగ మే సర్వక క్కు కులకు మా "ను 

నర్వ దేవతలకు ఆధారము, సర్యపదార్థమలకును అధిష్ట్రానము, 

అభిమానము, గర్భము డంబము మున్నగుహానిని “మనుజుడు 

వదిలీ కేసీ వికుద్ధవ్మాద= ముతో అతి టి ఆత్మీ నన్యేవి౧పవలెను, 

అక్మనేలులపవాడే నమస " గున సకలనుఖములను 
ఆనుభవించును! నద్గురువగు 5 మకన్ యా దివ్యబోధనాలికించి 

రాజు పరమానందభరి కుడై తన రాద్యమున్లకు "వెడలి ఆ (పకార 

మాచరించి కృ ఆాద్ధండయ్యెను. సా వైక్వుడు వసించిన యా 

(గోమను అప్పటినుండియు B చైక్వవర్ణ మని ,దసిద్ధిజెందెను. 

నీతి - సమస పివంచమునకు ఆత్మరెకేం 

ఆధారము. అత్మసాక్షాత్కారమే జీవుని ని కై కలక్ష్యము. 
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ఉవశారమే మావవువి స్వభావము 

ఒకానాక (గామసమిషమున్న జక నది ప్రవహించు 

చుండెను, (్రాముస్థులనేకులు అ , నదిలో నిత్యము స్నాన 

భాచర్తిచుచుంద్దురు ఒకనాటి పా)తఃకాతీమున ఒక సాధువు 

అ నదిలో స్మ్యానముద్రేయాట శేకెంచెను. అతేడు సాదచారియై 

తీర్థయాత 9 చేయుచు సరిగా అ దినమున కళ్ల ఛనునమిధము 

నళ వచ్చియుండుటచే స్నానాక్థమానదెచెంతకు వచ్చెను. ఆ 

నమయమనమున (గోవస్థుంచేపలు' ఆ నదిలో _స్నానముచేయు 

చుండిరి ' / 

re సాధువు సిటో దిగగశే నపీష్పువావాములో bf, కేయ 

కొట్టుకొనిసోవుచుండుట భూచెను, నెంటనే ఆతని హృధ 

యము కరిగి దాని న్టునను శాషాఢవలెనని తలంచి డానిని 

దోనిటిథో పట్టుకొనెను. తల్లి ఇమేల తేలు సాధువును ఇంట 

పొడిచెను. బొధక భట్టుకొనేలేళ సాధువా, తేలును నీటిలో 

ఏడిచి పెక్రైను, 'ద్మీ ప్రనావామ.న అది కొ్ట్టుకొనిపోవుట చ
ూచి 

సాధువు "రయానే వృాదయుడై. దానిని షంపనెంచి మరల 

చానిని రశ్సింపనెంచి దానిని పట్టుకొనెను, శాని ఈ పా 

యముకూడ ఆది, క్టుటచే చొనిని నీటిలో వదలినై చెను. 

శాని మూడవ పర్యాయము చాని నక్షైోను కాపాడ నెంచి 

సాభువు నీటి (పవాహనులో భొట్టకో పోవుచున్న శేలును 

1+ 

జి 
1 
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బోధించెను ఈ (పహచనున అగ్మయే సర్యశక్తుల! లకు మూ? ము, 

సర్య'చేవతలకు ఆధారము సర్వపడార్థమ. లకును 'అధిష్ట్రానము, 

అభిమానము గర పము జంబను మున్న గువానిని “మనుజుడు 

వదిలి వేసీ విళుద్రహృదయముతో అట్టి అత్మ నన్వేవి౧పవ లెను, 

అర్మనెయింగువాడే నమసము నజోగును. సకోలనుఖములను 

అనుభవించును' గద్దంకువగు 5 న్రైక్వుని యా  దివ్యబోధనాలీకిరచి, 

రాజా పరమానందభంకుడై ' లేన రాజ్యము సేకు వెడలి ఆ (వకార 

మాచరించి కృకాష్థడయ్యను. స్టా రైక్వుడు వసించిన 'యూ 

గ్రామము అప్పీటినుండియు 7 వన్తశ్వష్డ మని ,(దనిద్ధిజెందెను. 

నీతి .- సనుస్త వివంచమునకు అఆత్మరెకీం 

ఆధారము. : ఇత్మసాక్షాత్కారమే జీవుని వై కలక్ష్యము. 
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ఉవశారమే మానవుని స్వభావము 

ఒకానొక టౌామసమిపమున జక నది ప్రవహించు 

యుండెను, (గ్రామస్థులనేకులు ఆ నదిలో నిత్యము స్నాన 

మాచర్గిరచునుందురు ఒకనాటి పాత శాలమున ఒక సాధు 

ల నదిలొ! స్నా నముక్లేయాట శీకెంచెను, అతడు సాదడాళియై 

తీర్ణయాత) చేయుచు సరిగా అ దినమున తిద్హ్రానుసమిన ము 

నక వచ్చియాండుటచే స్నానాక్థమానదిచెంతకు వచ్చెను. (3 

నమయమున (గ్రామస్థులనేకలు ఆ నదిలో స్నానముచేయు 

చుండిరి, " 
104 

, సొధువు స్లీదిలో 'డిగకథే నదీక)వావాములో! ఒక. కేలు 

ఇెట్టుకానిపోవుచుండుట మాచెను. ఫెంటనే అతని హన 

యము క్లరిగి దాని, నెట్టనను కాపాషవవలెనని తలంచి దానిని 

దోనిటికో పట్టుకొనను. తరణ మేఆ 'కేలు సాధువును అంట 

పొఢివెను, లకు కట్టకొనలేక సాధువా 'కేలును నీటిలో 

ఏడిచిపెక్తైను నదిప్రవావామున అది కొట్టుకొనిపోవుట మాచి 

సాధువు  చయిస్ట్రష్భాదయుతై. చానిని 'కక్షింపనెంచీ మ్రల 

చానిని రశ్రీ౦పనెంది చానిసి పట్టుకొనెను. కాని ఈ పరా 

యముకూడ అది కుట్టుటచే చానిని నీటిలో వదలివై చను 

శాని మూడవ వర్యయము. దాని న్నెపునను శాపచనంచి 

సాధువు సీటి (వవాహనులో ' ఫాట్టకోనిపోవ్రచున్నే "కేలును 
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వపగార్తీ 'వెంబడించుచుండ, స్నా నముచేయుచున్న వజలు 

సాధువ్రయొక్కం నింక చర్యలు చూచి అవహే*ళన చేయసాగిరి, 

“క సాధువ్రుగారు! "తేలు మికు అపకారము చేసినది. 

ఒకో సర్యాయము కాను. ెండుసాన్లు ఈ (పకారముగ అప 

శారము చేసిన పాణిన మాకేల అవస్థపడి కాపాడ దలంచు 

చున్నారు ? మోమతీ వీమైన (భమించినడా $ ౨ ఆని తీరస్థ 
ప్రజలు సాధువును పాళ్నరప సాథువు ఆ తేలు నెట్లో కాపాడి 

తీరముననై చి 'సట్లనియె _ 

"నాయనలారా! నొమతి వమాత)ము ఇనలేదు, ఆ 

చేలు నాకొక పాఠమును బోధించినది. “కేలుయుక్కో. వైజము 
అపకారము చేయుట. మనుజునియొక్క- నైజము ఉపశారము 

చేయుట. 'కేలు శన ్యభావముగు అపకారమును వదలలేదు, 
అట్టివో ఇక మనుజుడు తేన స్వభావమును వీల వదలవలయును? 

నై._.జగుణమును వదలరాదని తేద తినచర్యబ్యారా నాకు 

బోధీంచినది. శాబట్టి మనుజుడు తమ (చేమన్వభావమున్ను 

తమ సరోవకారభావమును వకాలమందును త్యజిం చరాదు. 

“వర్మ పాణులందు. ధయగలిగీయుండుట, చేతీనై నంత 
వణకు బకులకు ఉపకారమ్ము ననోయముచేయుట, దమార్డ) 

వాదయ్యులై వర్తించుట, 'దయాదాక్రీ ఇ్యములను మానవ 

కోటొకీ కశ జన్నుకోటికికూడ విస్తరింప జేయుట _ జనులు 

"నేర్చుఖొనవ లెను, ఇదియే అనుష్టాన వేడాంకము, ఇదియే 
ర్ 
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వా_స్హవ'చేవశార్గన, ఇదియే సళ్వేశ్వరునకు సరమ ప్రీతికరమైన 

భర్మము.” | 

ఈ ప)కారముగ అ సాధువు అచట ,శేరిన అశేనజ శా 

వళికి చక్కని హీతబోధకావించి, వారలను ఆక్చర్యఛకితులు 

గన్ను ధర్మమార్గావలంబులుగను ,గావించెను, ; 

నీతి :.. మావవుని స్వభావము ఉవకారమే కాని 

అవశారము కాదు, కాబట్టి 'చేతనై. వంత వనజకు వర 

(ప్రాణికి మానవుడు ఉవకారమే చేయుచుండవలైను. 

tf H# tH 



దృష్టిని వునీత మొనర్చుకొనవలెను 

పూర్వము తుకారాం అను పరమభార్తుడు కలడు, 

పండరినాథుడగు వింలొజేవుని ఆతగు నడా కీర్థించుచుం డెను. 

జీను సం కీ ర్తన అనిన ఆతనికి పరమ్మ పీతి, “జై నికల్ చై విఠలో 

అని నిరర్ణతరో మాతేడు విళకల్నాథుని భజించు దుంజెను అతడు 

మ(గ్రామమున నంచరించుచు (ప్రజలకు భ _క్రిప్రబోధము 

గావీంచుచు నామన స్మరణ, భ్లగవశ్చంకీ _ర్త శాదులయొక్క. మహీ 

మను (ప్రజలకు తేట మొనర్చుచు నుండెను. 

“ ఒకనా డతడు ఒక (గోమమునకు పీచ్చేసెను ' ఆ 
రాస్తా లందలును ఆతనిసీ సగౌరవముగ అవ్వోనించి అద 

రించి నాటాకేయి తుకారాంగారిచే సంకీ ర్తనమును వర్చాటు 

చేసిరి. తత్సంకీ _రృమును ఆలకీంచుటక్కు భజనాదులందు పాల్గొ 

నుటకు (గానుములోసనినారు సెక్కు_ప వచ్చిరి, ర్మారీ లుకారాఎ 

నంకీర్త్సనము ఆరంభించుసరికీ ప్రజలు కొన్ని వేలమంది బోజరై. 

(వశాంతిచిత్తులై, భ గవన్నా మాము తమియొక్క- మాధుర్య 

మును గోలుటకు ఉత్సుకతను వీదక్శించిం. నభయంతియు 

వము (్రశౌంతముగ నుండెను, అ_త్తతీ శశారాం తన సంకి రృ 

నమును ఉష క్రమించెను. 

జనులు ఆనందపరవశులగుచుండిరి. భగవన్నామమును 

విగ్గరగ ఉచ్చరింమచు తుకారాం (టన్మోనందవారాళిలో 

నిమిగ్ను డగుచుంజెను. ఆ దృళ్యము వర్ల నాశీతము, ఈ 

ప్రశారముగతుకారాం తన నంకీ ర్రనమును కోనసాగించుదుండ 
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ఇంక్రలో నమయము 1 గంటలు చాటినది. నభలో ఒక్కొ 

కు శేదీ తమ ఇండ్లకు పోసాగిరి. అర్థర్యాతీ యగుసరిక్రి 

సగముమంది లేచిపోయి. శాని తుకారాం ఆకుంకితదీతతో, 

భగవ _త్తన్మయత్వములో తన భిబనను కోవసాగీంచుచుజే 

యుండెను. ఇంతలో తెల్లనారెను, అప్పటికి గభలోనివా 

రందలును రళ్హానమును విడిచి 'ఫెల్లివోయిరి... ఒకడు 

మాతము కూర్చొనియే యుండెను. 

"కెల్లవారిననిదప తుకారాం తన సంకీ ర్తనమును విరమించి 
కండ్లు శెఅచిచూాచుసరికి అందజును వెళ్లిపోయియుండుటయు 

ఒక్క-దుమాత)ము అచట 'అశీనుడై యుండుటయు గమనించెను, 

'వెంబనే తుకారాం అ కూర్చున్న వానిని తనయొద్దకు వలిచి 

నాయనా!" నీవు ధన్యుడవు ' వుణ్య్యత్ముడవు. సమియనిన్య 

గ్రాము లందజును "వెకలిపోయినవ్పటికీన్సి ళో గవన్నామ్మళవణా 

స_క్లివే నీ వొళడవు ఇచటనే యుంటిని సం యే కాసి! (కిందటి 

రాతి) చేను భజన చేయు సమయమున ఆర్థరాకి) వేళ సాక్రాల్ 

సండరినాథుడగు వికలొజీవుడు నా పీక్క-నే యుండి నాతో 

బాటు నృత్యము చేసిను. ఫీవు చూచితినా ? అని యడిగను, 

“చేను మూడలేదని యాతడు పృత్యు త్తరింఛెను. సీ "న్మేతనుల 

శై న వ్యాధియున్నదా యని యడిగెను. లేదనియు దృష్టి 

వక్తగా" నున్నదనియు అకేడు' జవాబొనరోను, తిట్టివో నా 

ప్రక్క-నేయన్న పండరినాథుని అవుడు సీజేల దూతకుంటిన్? 

అలు నీ 'వెందుల కిచట కూర్చొనియున్నావు అని త్నుశ్రార్యాలి 
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ప్రళ్నింప లతేదు తమరు కూర్చొనిన బాప నాది, తమకు 

శేచినవిదప దానిని తీసికొని వెళ్లు నిమిత్త త్రమే ఇచట కూర్చొని 

యున్నాను" అని చెప్పెను, 

ఆపుడు తుకారాం ఫరమూశ్చర్యపడి అహా! జనులు 

పాగిపంచిక వస్తువులపై (ప్రీలిచే వృత్యకముగనున్న భగబానుని 
కూద మాడలేకన్నారు ఈ గా?మన్థుడు భాహ్య (ీలికో, 

'“జాప కాపి యని కలవగరించుచు సాశ్రాల్ దైవము ఎదుట 

పడినప్పటికిని చూడబాలకుంచాను. ఎంత ఘోరము! (పాపం 

చిక దృష్టిచే దై వధృష్టీ మూతపడిపోయెను అని విస్తుపోయెను, 

వుతియు బనలకు. (ప్రాపంచిక పచార్థనులపై గబ (ద్రీతిలో వీ 

ఫొంత భాగమ్యైనను 'దై వను యొడల నున్నచో వా శెప్పుడును 

మోకము పొందియుండెడివారు అనియు తేలంచెను. 

[జాబట్టి “జనులారా! చృష్టిని పవిత్ర 'మొనక్చుళొనుడు, 

నళ్వేర పదార్థములృప్రే ఆన క్రినిరగ్గించుకొని శాశ్యత వరమాత శై 

యెడల అసక్తిని పెంపొండించుకోనుడు. భగవదృ్శివి 

వైరాగ్యమును అభివృద్ధి చేసికొనుడు' అని మవానీయులు 
(వజోధించచున్నారు. | 

వీరి; ఓ దృష్టిని వవ్మిత మొవర్చుకొ వలెను, 

చె రై వదృష్టి, ఆర్మదృష్టి, విశాలభావము గలిగి యుండ 

వలెను. 



దేవునకు (వథవుస్థానవంం 
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అదియొక ' మవోపట్టణము. పట్టణ మధ్యభాగమున 
వురపాలక మందిరము. (70%7॥ 8211) కలదు. (బ్రహ్మాండమైన 
సౌధమది. యద తఆచు మహత్ములయొక - ఉపన్యానములు 

జరుగుచుండును. ఆ పట్టణమునకు వ మవాసీయుడు వళెంచి 

నను వారి భామణము అవ్చోటనే వీర్చాటు చేయ బడుచుండును* 

కొన్ని వందలమంది చక్కగ కూర్చొని వినటను ఆచట అవ 

కాళము కలదు, 

“ఒకనాదొళ గొవ్పతపన్వి, విద్యావంతుడు, అధ్యాల్మిక 
అనుభూతిని బడసి నవాడు నగు మహాసీయు డా పట్టణమునకు 

విశ్చేయ, ఊరి పద్ద లాతసని గౌరవించి, అదరించి నాటి శేయి 
ఆ పురపాలక భవనమందు వారి ఉపన్యాసము 'నేర్చరచిరి, 

వారి భావణమును వినుటకు (జలు తండోపరండములుగ 

వచ్చిరి. విశాలమగు ఆ సభాభవనమంతయు జనులచే U క్క్రినీ 

పోయెను రాతి 7 గంటలకు వర ఇం్మీ వలో తేన (హంగ 

మును పా)రంభించి సరిగా 8 గం1లకు ముగీంచెశు. ముగించు 

టకు ముందుగా ఆతడు (కోతలందరిని ఉద్దేశించి ఇట్లు పలికెను. 

“కీ ముముకువులారా! జిజ్ఞాసువులారా! మిారందజును 

ఇవుడు. (శేడ్ధాభ్ క్తులతో కూడి ఒక గంటనేపు అనేక పార 

మౌర్థిక విషయములను గూర్చి ఏంటి. మారందతేకీ అని 
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యన్నియు జ్ఞువకముమున్న వో లేవో నాకు తెలియదు. అయి 

నను మాయొక్క. అనుకాలముకొజ౫క నే నిపుడు "ెప్పీన 

గంటసేపు ఉపశ్యాసముగ్రమొక గారాంకము నంతను ఒక్క 

వాక్యములో చౌాప్పదను (వాసికొనుడు. అని వచింప వెంటనే 

సభలోనున్న వారందజునూ'' తమతమ జేబ.లలోనున్గు నోటు 

వ్ర సకములను, కోఖములను గీసి ఆ సారీ భూతేమగు వాక్యమును 

_ూనికొనుట కై నీదపడిరి, అకేడు ఏమి చెప్పునో యని ఒడ 

లంకా పీ ట్చేసీకాని శాచుకోొనియుండీరి, ఆవుడా ధర్మ 

(వబోథకు డట్లు తన ఉపస్యాససారమును ఒక్క ఊాక్యోములో 

గంభీరముగ శ్పివై: చెను. 

UGod first, world next, myself last “ముద ట 

చేవుడు, విధవ పృవంచనూు, చివరికీ నేన్ను చాస్సీయర్థమేను 

నగ్గాం-ఫ్రలిదినము ని ధ్రలేవగనే మొట్టమొదట చని" కిం 

వము అ విదప లోకన్లులో ఎవరికైన శ ఉపకారనస చేయుము. 

ఆ తిరువాతి"నే సీ వ్యవవేరము, గె భోజశాదులు మున్నగు 

వానినిగూర్చి పట్టించుళొనుము 

1 ఈ చక్కనివాక్యమును ఉపశ్యాసపని ఆజేకము ననున 

రించి సభలోని 'నారందజును శ]న్లకో, వాసికొని వారివారి 

ఇంత్లకు పె్ళీరి కాని ఆ సభలో ఒక్క-నియొద్దమూత )ము 

పున సకముగాన్ని కలముగాన్లి లేదు. అయినను ఇంటికి చెళ్లీగనే 

వాాసికొందునని తలంచి ఆ “వాక్యమును దారిలో చక 
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మననము చేసికొనచు పోవుచుండిను. శాని, ఆది యొక మవ 

పట్టణముగుట"కే (తోవలో బస్సులు, లారీలు, బండ్లు మున్నగు 

వాసిని తప్పించుకొని పోనలసివ చ్చుటచే ఆశని పాగ కుంటు 

పడుచుంచెను తత్ఫిలి= ముగ తాను పినిన వా క్య ము 

World first, God next mypelt leet— ‘అని మననము చేయు 

చుండెను. తీరా, ఇంటికి చేరుసరికి (తోవలోని విశ్లేపముల 
వలన చిలైశ్యాగత ఇంకను చెడిసోగా, వ్వుస్తకము. తీసికొని 
శాను వినిన వాక్యము Myself f{lret, world next, God Jast-— 

"నేను మొదట, (పపంచము తరునాల్మి చేవుడు చివరికి” అని 

(వానికొ నెను, 

ఇపుడు ప్రపంచములో పెక్కురు ఆజ్ఞానవళమున ఇట్టి 

నిర్ణయమే కలిగియాన్నారు. ఉదయము నిద లేవగనే మొట్ట 

మొదట తన కరీరాదుల విషయ మే పట్టించుకొొనుచు దై వమును 
విస్మరించు చూరు, ఇడి బాల సోరము. తన్ను సృష్టించి, 

పాలించి, పోమించునట్టి వృద్దతపరమాత్మను మలచి (ద్రవ్నర్తిం 

చుట భయంకర సాము (To forget God 14 కల్సి) కాబట్టి 

'డైవమునకు తన నిత్య జీవితములో (వథమస్థాన 'మొనంగ 

వలెను. వుళపాలక భవనములో ఉపన్యానకుడు చెప్పీన అంతిమ 

వాక్యము వా 

God flrst, world next, myself last” ఇజీవ్రడు మొదటి 

ప్రపంచము ళరుఖాత్య్క అఖరికి నేన) చాల సారవంకమైశదిం 
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శావున మునుశఘువులెల్లరు. ఆ కార్యమును కంఠ స్రముచే, 

అర్థమును మననను చేయుచు నిత్యజీవిత వ్యవహాంమ.ల 

ఆద్దానిని కార్యాన్నితి మునమక్బచు నుండవలెను. ఈ ప్రకా 

ముగ భగవదాక )యము వలనను (604 మ్స లోకోవకారన 

వలనను (04 గల... "జీవ*భినూ న రాహిత్యిమువలన 

(yee 159 మానవునకు మహత్తర శ్రేయ మొనగూడగల! 

నీతి :-, జీవిత కొర్యములలో, దై నందిన వ్య, 

హారములలో భగవంతునకు (నధమష్థాన మొసం, 

వలెను. 

tt H Ht 



అంధవరంవర 
ఒకనాటి చంద గహాణసమఆయమున నము దస్నా నమా 

చరించట్నకే వేలకొలదే. జనులు సమ్ముదతీరమున. చేరిరి! 
కొందు. స్నానమాచరించూదుండి9. మతీకొందజు పడ్డున 

తిముగాడుచుండిరి... సముధితీం మంతయు జనసందోవాముచే 

కోలవాలముగ నుండెను. అ సమయమున నొశానొక సాధువు 
స్నానార్థమే కెంచి ఓడ్జువ నిలబడి వదియో అలోచించుచుండెను 
అతనియొద్ద ఒక,, రాగికమండులువు ఉండెను. దానిని చేత 

_ైళాని నీళ్ళలో, దిగినచో తరంగముల ఆాకిడీకి ఆది కొట్టు 
కొనిపోవచ్చును, పోనింకు, ఒడ్డున ఎచ్చట్ననైన ఉంచెదమా 

యనిన స్నానముచేసీవచ్చులోపల దాని నెనరై న ఎత్తుకొని 
పోవచ్చును. ఈ జోలాయమా నపరిస్థితులలో ఆ సాధువు 

ఆచ్చోట స్నానమువేయుట కీయ్యకొసక, దూశముగపోయ్యి 

సముద్శపుటొడ్డునూ. ఎవరును లేసివోటును చేరుకానన.! 

అచ్చోట తీరముగ్స ఒక చిన్నగోతిని తవ్వి అందులో తస 

రాగిచెంబును ఉంచి బానిసై ఇసుకతో ఒక కువశేని స్నానము 
చేయుటకు పోయెను, 

సాధువుగారు తానువేసిగవని ఎవరును చేరాడశేవని 

భావించి నంతుష్టుడయ్యెను, శాగి దూరమునుండి ఒకవ్య క్త 

ఆదియంతయు గమనించుషగుండెను ఆ వ్యక్తి తేనలో ఇట్లు 

విరర్కి-ంచుకొ గను.“ సాధువు సామాన్యుడు కాడు, ఎంతయో 

తపస్సు చేసిన మవోత్ముడు. ఎన్నియో శాస్త్రములను తివగ 
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చేసినవాడు, అట్టినాడు వదిచేఫినను (గ్రమాణపూర్వకముగనే 

"చేయును... చందగుహణ సమయమున సముద్శతీరమున 

ఇనుకలో శివలింగము. చేసీననో వదియో గొప్ప వుణ్యము 

ఉందును గనుకనే ఈ (గఛాణసమయమున అతడు లింగమును 

నిర్మించెను. మజీయు అరడు లింగమును సిరి సం ఛినజ్థలమున్ను 

వదియో మహిమతో కూడియుండును. లేనిచో ఆ చోటుకే 

లింగనిక్మాణమున కాశీ ' కందులకు విన్నుకొనీయుండును! 
కాబట్టీ ఆ వుణ్యభాగస్టిమును శేనును పొండెదను” ఆని తలంచి 

ఆ లింగమ్ముసక్మ్కీ-న అదే కొలతీతో నతదు మతీయొక లింగ 

మును ఇనుక్రతొ చేని స్నాసముచేయుటకు వెడలెను, 

ఇంతలో మటియొకడు దానినీ మాచి (గహాణసమయ 

మున అ వుణ్యమును కా నెందులకు పోగొట్టుకొననలెనని 

తలంచి దాని (వక్ళ-న ఇంకొక లింగనును చేసెను. ఈ (పకా 

రముగ ఒకరినీ మాచి మతీయికసే ఆ గమక్మదమున కసుకతో 

లింగములను చేయ మొదలిడిరి. సాధువుగారు స్నానము చేసి 

తిరిగీ వచ్చునరికీ అచట కొగ్నివందల లింగములు వర్పడీ 

యుండెను. ఇక తన రాగి చెంబు వలింగములో ఉన్నదో 

ఆతనికి ఆంతుపట్టలేదు. అశ్చర్యచకితుతై ), బనులయొక్కే- 

ఆంధపరంపకనుకూర్చి" భీదమొంది ఆకడీ శ్లోకమును చెప్ప 

దొకాను.. - | 
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గఠానుగతికో లోకో వ లోకీ; ప్రారమూార్థికః 
చేతా సై కతలింగేన చినష్టంతామభాజవమ్. 

తనగా , జనులలో పెక్కురు యుక్తాయుక్తృములను 

విచారెంచకో గుడ్డిగా పను లాచకించుచుందురు. ఒకరువేసిన 

పని ఎందుకాఆని అలోచించకచే వావ చేసిన చానిని ఆనుకరి®ి 

చుచుందురు.. వీదియెట్లుక్న్ను నమ్ము ద్రస్నా నమునకు. వచ్చిన 
ఇనుకోకుప్పను చేయట వలన నా రాగిచెరబు గల్ల ంతు అయినది 

ఆహో! జనులదె ఎట్టి అంధపరంపరి అనీ వావోవదోడగాను, 

అచేఏిధముగ, జనులలో. సెక్కురు తము పూర్వీకులు 

వ్ ప్రకారము బహిమ్మఖధృష్టికలన్నాళి ' [వపంచవ్యవహోర 

నీమగ్ను లై, దృళ్యప్యామోాపహమునబడి ' కొట్టుకోనిపోయిరో, 
అపకారము తొనున్ను ఆచుంచుచున్నా కీ శకాన్ని కా 

మెవరు?! తమ నిబ్య్యరోవ మేమి, ఎచ్చబనుండి వచ్చీనారు. 

ఎచటి, కేగవలిను, జీవితపరమూానధియేది ఆని పర మార్గమును 

విశారించుశారు ఇల అరుదు. కనుక ఆట్ట్ అంధవరంవరను 

విడనాడి జగద్భ్య్యవవాళములో చాటు కా నెవరో, జగ 

మయో, క్రైవమును ,పొందుబట్లో చక్కగ వివారించి 

మానవజీవితమును సార్థక 'మొనర్చుకొనుట శే)యస్క-రము. 

నీతి!దేవివి(గ్రుడ్డీగో అనకరీంచగూడదు; అద్ 
యుకృమా ఆయు రమా అని బీవీకముతోయో చించ 

వెను, 



రిక్త హస్తములు 
పూర్వము గ్రీనుజేళమున అలెగ్బాండరు అను గొప్ప 

రాజు కలడు, ఆతడు తన శౌర్యకైర్య వరాక)మములశే 

"సెక్కు. పరిసర రాజ్యములను జయించి తదుపరి అఆసీయాబేశ 

ముపై దంజెరౌను. అసియీ ఖండమునగూడ అనేక రాజ్య 

ములను కొల్ల గొట్టి ధనమంగయు దోచుకొని, తాను గంపా 

దించిన యా సిరిసంపదలను, సువర్ణంబును, రత్న రానులను 

గోనెలందు, "పెస్టైలందు, వైచికొని శిరిగి తేన స్వస్థానమగు 

పశ్చిమ చేకమునకు పయనమయ్యెను, 

పూర్వ'కాలముస వై.లుబండ్లుగాని , ఏమానములుగాని 

లేవు. కావున గుజ్ణిములపై వనుగులపై ఆ సామ్మగినంతిను 

మెల్లగ తరలించుకొని పోవుచుండెను. అక్కడక్కడ కొన్ని 

మజిలీలు వర్చాటువేసికొని మంతులు సైనికులు మొదలై న 

వారు "వెంటరాగా కొన్ని గుడారములు "వేసికొని మర్టమధ్థ 

మున 'సీదదీర్చికొనుచు అశెగ్దాండక విజయో క్నాహముః 

స్వభేశనునకు చనుచుండెను. 

ఇట్లుండ ఒకనాడు ఆలెస్టాండరు చక్రవర్తికి అరోగ్యము 

గ్రమముగ క్నీణింపదొడగ?ను. అ_త్తటి, అందలును ప్రయాణ 
శార్యృకమమును నిలిపివిచి తమ స్రభువ్రయొక్క- స్వాస్థ్య 
విషయమం బే దృష్టిని నిలివి ఆతనికి అరోగ్య ము కలుగుటకై 

పరిపరివిధముల (ప్రయత్నములు చేయదొడంగిరి, గొప్ప గొప్ప 
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వైద్యులను విలివించిరి, ఉేరుగొన్న వాకీములను రవ్పించిరి. 
ఒక మై ద్య మేమి, అన్నిరకముల వై ద్యములను చేయించిరి. 

అన్ని మందులను వాడీచూచిరి. కాని విధి బలీయమైనది. 

ఎంతటి రాజాధిరాజై నను తన కర్మఫలిళమును అనుభవించక 

శీరదుకజా | 

రాజుగారికి ళరీరములో ఉన్లము (హులుచుండెను. 

వైద్యులు నిశాళను పికోటింపడొడలారి. మం'కు)లు, సామం 
తులు కింక_ర్తవ్యవిమూథ్నులై. నమిశేయాటకు తోచక రాజా 
వెంత తచేకద్భష్ట్రీతో నిలబడియుండిరి, ఇక అవసానకాలను 

సమిపించినదనియే అందటును తేలంచిరి. ఆ త్తిటి అలెగ్జాండరు 

తన వమం్మతులను దగ్గరకు కిలిచి ఈ వ)కారనుగ వారల 

నాజికించెను _ ఓ మంకు)లారా! నా అరోగ్యము దినదినము 

శ్రీ ణించుచున్నది. మోరు నావిమణయమై చేయవలసిన కార్యము 
లన్నిటిని చక్కగా చేయుచున్నారు. కాని నా కర్మఫలితము 

మలియొక విధముగ నున్నది. జమగవలసినది జరిగియెతీకును 

ఇక నే నెక్కు.వదినములు జీవించు ఆశ లేదు, కఫవాతవీ తృములు 

నా జేవాము నాకమించి కృతిజ్ఞానము లోపింపకవూర్వ మే 

మోాకొక చిన్నసలవో 'చప్పడలం చినాను. 

'వీమనగా, ఈ కరీరమునుండి (ప్రాణవాయువు. వెడలి 

పోయిన ' సెంటనే కం పదాయగానుసారము దీనిని ఒకపెళ్లై 

(౧09) లో పెట్టి న్మశానమునకు తీసికొని వెళ్ళి మారు ఖన 
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నము వేయుగము. నేను మహారాజునుకాబట్టి సామాన్య 

మూనన్తవివ లెకాక బెట్ట అటోపముతో ఈ శరీరమును ఊరీ 

గించుచు శ్మ శౌనమునకు తీసికొని పోవుదురు. ఆ విషయము 

నాకు ముందుగనే బాగుగ తెలియును. ఆయితే నేను మోకు 
చెప్తూ సలహా వమనగా, నా మృతేశరీరమను ఉంచునట్టి 

పెను తయారు చేయిం'చునవుకు అందు చేతలు "పట్ట/ోట 

రండు "పెద్ద రర్మధ్రములను వర్చాటు చేయుడు, 

ఆ వాక్యములను వినగానే మర్యతులు సంభమచిత్త లై. 

* వీ శారతమనుచే రాజు 'నుడువుచున్నాడో కెలియక, తికమక 
పడుచుండిరి. "పఫైలో ఆ (పకారముగ రంథములు నర్చాటు 

చేయుడని చెప్పుటలో గల అంతర్య మేమి శ దీనియం 'బేదియో 

గొప్పకారణ మిమిడీయుండవలెను. అ 'కారణమ ను ప్రభువు 

జీపించియున్న ఫుడే ఆతనివలన మనము శేలిసికొనుటయు కము 

ఆని మంఠేఏలళదఆు యోచిిచుకొని ఎట్టోలకు _థైర్యము 

వహించి ఆలెగ్యాండరు శ కవ_్తిని గయోవించీ యిట్లడిగివై చిరి_ 

మహాప్రభో ! ఇంగవణకు 'చరితి?లో కోని విని యిరు 

గని వొశీవమును కాము సెలవిచ్చితిరి. ఎవరైనను చనిపోయి 

నచో ఒభ్గస్పక్షైలో పర్గుంఢ బెట్టి క్మశానమునకు. తీసికొనిపోవు 
దురు, అంరియేశాని అ పెప్టెప వేత్షులయొద్ద రంధ్రములు 
"జీయించరు.. కాని కాము గంధములు "వేయించులాగున 
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చెప్పిడరి. ఇదియొక అపూర్వవిషయముం అకైందులకాన 

తిచ్చితిరా* "సలవియ్య ప్రార్థన 

మంతుల ఆ వినయాన్వితీ వాక్యములను విని ఆలెగ్టాండ 

రెట్లు (ప్రత్య తెర మొసగను _ 

4 మం్మత్రైలారా | (వయోజనము లేక ఎవరును వ 

కార్యమును వేయుట కష్మకమింషరు , "నేను మృతినొందిన 

"ఇను మిరు నన్ను పెట్టిలో వరుండ బైట్టి మూతవేసి ఊ శే 
గంచెదక్కు వేలకొలది జనులు ఆ ఉఊరేగింవును తిలకించెదకు, 

శ్చ శానమునజకు కోలావాలముగానుంఢును. పెక్టైలో నన్ను 
సకుండ పెట్టి ఊశేగించునవుడు చేత్తులుండుచోట పెట్టకు రం 

ముల్గున్న చో ఆ రం ధములలోగురడ నా చేతులు సియటకు 

వచ్చి (వేలాడును" ఇంతవజప జనులలో గొప్ప అపోవా 

ఒకటి వ్యావించియున్నది. అదియేచ్నగా,. "చేశ టేశమ.లలో 

అలెగ్బాండరు కొల్లగొట్టిన ధనమునంగను పరలోకమునకు తీసి 

కొని క భ్ళుచున్నాడేమో యని జనులు తలంచుచున్నారు. 

అగ్టేమియా తీనికొని-విళ్ళుట "లేదని చేను వారికీ బుజువుపలచ 

వలసీయున్నద, నా చేతులు బయటకు కన్చించినచో ఆ రిక్త 

వాాస్తములనుజూచి. జనులందలును _ (ఓషో అభెగ్దాంతరు 
ఒట్టి చేతులతోనే పరలోకమునకు బోవుచున్నా జేశాని ధనమును, 
భరిషదను నెంట్టా కొని పెళుట శేయు, కోట్లకొలది ధన రాసులను, 

వ(జృవై డూర్యములను జీవితములో గం పాదించినప్పుటికి అంళ్య 
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కాలములో, పరలోక్ష (వయాణకాలములో ఒక్కీ- చిల్లి 

గదరా ఇెంటతీసికొవి "వెళ్లుటలేదు--(41ల20662 18 passing 

away with empty hands) ఆని నిశ్నయించుకొనగలరు. ఈ 

ప్రకారము నక్యము నవగతి మొనర్చ్భుకొని వారు జీవికమును 

నావలె ధనకనకవ స్తువావాన "రాజ్యాదివిభవములందు ఛార 

బోయక సత్యవన్తు సంపాదనమున వినియోగించగలపి.... 

పళువ్రుయుక్య- ఆ 'వాక్ళీములను శిరసావహించి 
మంతు్రఏలుదజు కొద్దిరోజులలో సంథివిరొదిన అలెగ్భాండకు 
మరణాంకరము ఆ (పశారమే శేస్రి, అెగ్గాంకరు తన యీ 
చర్యణ్వారా “లోళమునకొక' గొప్ప నీతిని బోధించెను. భౌతిక 

సంపదసీదియా జీవునకు శాళ్యతముకాదని ఆతడు ప్రపంచము 

నకు భాకను, 'కాన్రన జనులు సావధానచిత్తులై తమకు కాళ గై 

తేముగ ఉపకరించు నట్టి సత్యగయాధర ము. లను జేపస్ట్రి అనత్య 

ముఖగు దృక్యపడార్థములందు విర _క్తిని శాశ్వతిమగు 'దైవ 

మందు ఆన డిని కలుగ చేసీకొని జీవిరిమును ధన్య మొనర్చు 

కొందురుగాక | 
1 [ 1% 

నీతి 5... .మరణించువవుడు (పావంచిక వదార్థ 

మేదీయు మనుజువి వెంటరాదు. కాబట్టి విషయభ్ోగ 

ములకరమెడల విరాగము కలిగి వెంటవచ్చు వుణ్యమును 

ధిక మొనర్చుకొనవలెను, ' 
a 



కనువిప్పు 

చాదాఫు ఆజువడి నంవర్సిరముల డ్రీందటిమాట. 

గుజరాత పాొాంతమందలి ఒక విద్యార్థి విశ్వనిద్యాలయమందు 

పట్టభద్యువై ఉన్నత విద్యళొజ్నక్తై పక్చీమచేశమునకు "వెళ్ళేను: 
అతడు చాల చురుకైన విద్యార్థి: ప్రతి తరగతి యందును 

తక్కిన విద్యార్థలందతీకం'పెను ఎక్కు-వ మార్కులు సంపాదిం 

చుచుంగాను, ఆందునలన గవర్న మెంటువారు ఉచిత పతనమును 

(Scholarship) ఇచ్చి ఐ. నీ. ఎక్ (1 C5) అను పెద్ద వరీతు 

కొఆకు చదువుట]. లండన్ పట్టణమునకు ఆతనిని పంపిరి" 

అఆతనిపేరు (డేది గుజరాతుప్రాంతంలోని వారి'ేళ్లు ద్వి చేది, 

త్రివేది, చతింశ్య్వేది- అని ఈ ప్రకారంగా. తరచు ఉందుచుం 

డును. ఆ (కొవేది అను విద్యార్థీ ఉన్న తపరీక కొజ్యకై చక్కగ 
చదివి, పరీశ్ళవాసి, అ లండన్ పట్టణమందు, తక్పరినరమందు 

మూడవలసిన విశేషస్థలము లన్నిటిని మూచి తిరగి భారత'చేశ 

మునకు పయనవుగుటకు సంసిద్ధుడగుచుండాను. 

rr 

ఆ కాలమున లండన్ పట్టణమున ఓక మవోవిద్వాంసుడ్కు 

(వళ్ఞాశాలి, అద్భుతశీలగంపన్ను డు, తీపన్యీ అయిన ఒక మవోను 
ఛావుశు  నివశించుచుండెను. అతన్టిపేరు, మాక్సొమ్ముల్ల రు 

(Maxmuller), , అతని పప్మికథనుజూచి మోతోముల్ల రు అని 

కూడ కొందు నీలుచుచుందురు. విచేకానంచస్యామి ఆతని 

గుణగణము ను విని నేథేలో వారిని సందర్శించి, వారి 
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కూన్నఠ్యమునకు తపశ్శి కి అచ్చెపువొంది యుండెను, 

మాక్స్ముల్లరు 'వేవములంన్నిటిని ఇంగ్లీ ముభామలోనికి అను 
వదింవెను. పైన “కెలివిన్ల (శివే అను విద్యార్థి తన విద్యా 

వ్యానంగమును పూ_| ర్తిచేసీకాని భారతి'జేశమునకు తిరిగివచ్చు 

తసుణమున, మ్మ తుడొకడు మాక్స్ముల్ల రుయొక్క- ఖ్యాతిని 

గూర్చి అతనికి వివరిం చిఛెన్సి, వారిని తప్పక దర్శించి శాలుట 

(గోయస్కర మని సలవో నానంగను, 

జే © 1, tp ua ‘ 

ఆ న g విద్యార్థి మాళ్ళొముల్ల కుగారిని ,దర్మించుట్నకై 

వారి గునామున"కేాను., అట్లు వెడలి, ఇల్లు ఛేక్డగదే థన 

"సీఏ ఒ చీటినై వాసి దర్శనమునకు , అన్గమతిరచవలపిన్దిగ 

కోరి దానిని గేటువద్దనున్న సేవకునకు ఇచ్చి ల్లోనికీ పంపెను 

అజే సమయమున మాక్చ్ముల్లరు ఇంటిలోపల రవగ్గదిలో 

కూర్చుండి యజుల్వీదముయొక- అనువాదమును ఇంగ్ల ము 

లోనికి గావిం శుదుండిరి. జిపుడొక కఠినమైన సంరృంత పదము 

వారికీ సండర్భించగా, డాని సరియైన ఇంగ్లీషు పదనేదియో 

యని దీరముగ విచారించుచుండిరి, ఎంక విశారించిననుు, 

వారికీ ఆ సంక్కృృళపపముగొక్క- ఆర్థముగాని, దానికి సరియైన 

బంగ్లీ షుపదముగాని "స్ఫురణకు రాకుండెను  అయ్యవేరమున 

నతడు తన మసం-లో నిట్లు భావిందుకొను చుంజేను... 

భారకచేకము వేదములకు పుట్టిల్లు ఆచట 'వేదకా న్రుమ.లను 

ముణ్లిముగ "తెలీసిన విద్యాంసు'లేంనళో "ఉండరు, “వేదముల 
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లోని (వతి చదమునకు అర్థమును వోకు వివరించి: ఇప్పగలరు 

అయితే వారి సహాయము. ఇపుడు నాకెట్లు లఫించగలదు 1 

డాడాశు నాలుగువేలమైళ్ళ దూంముననున్న భారత దేళవాసు 
లలో నాకిశృడం సంబంధ మెట్లు కలుగ గలదు 1 "వేదాధ్యయన 

కుశలుఢగు పండితు డవడై న భారళజేశమునుండి ఇచ్చోటకి 

వచ్చినచో ఈ సమయమున నాశెంక 'శులుకలుగుగు 1 నా 

అనువాదము నిరాటంకముగ సౌగిపోవునుగదడా ' కాని ఇది 

యంతయు నా ఉద్యోపపంచమొ, ఎక్క_డ భారతచేకము ! 

ఎక్కడబండక్ పట్టణము!---, [ , oN 

అన ఈ | (పకారముగ బుమీవర్యునగు ఆ మాక్స్ముల్లరు 

రలపో ముచయండేగా ఇంతేలో సేవకుడొకడువచ్చి ఒక చీటీకెచ్చి 
వారికిచ్చెను. ఆ వీటీలో Gp కలదు. ' “[Ivedl {rpm India 

has come for Interview'— శరా తే మురుండి (కేడి అను 

వారు" (శ్రీవారిదర్గ నమున్నక వచ్చిరీ_ఆ వోక్ట్యములను ఛద్గువ 

గణే నూక్ఫ్ముల్ల రుగారికి ఫరమాన్లందము కల్రిగాను, బవలం] 
తయు గగుర్పాటు శజెందెన్లు తరిపలో | “క్రొనేదో- అనగా 

మూడు వేదములను చదివినవా వరో ఇచి! 'వచ్చినారు 1 

ఒగ వేదమేకాద్యు మాడువేదములు"- సొ అదృష్టము పడి 

నదీ. చక్కని భునపాకీ ఫారతజేశమునుండి ఇచ్చటకు వచ్చి 

సాడు, తతనివలన సా సంశేయము తీర్చుకాందును | అని 

తలంచి వెంటనే వారిని లోసీ! తీసికొసీరావలసినేదిగా "సీవకు నకు 
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ఆజ్ఞాపించెను. (శివేది లోనికిరాగానే నారికీ గముదిత అనన 

'మొసంగి గారవించను. ఆపుడు వారిరున్చరకును ఈ (శ్రీంథి 

నంభావణము జరిగను,, ల 

మాక్. ఎముల్లరు + మీరెవరు? 

(త్రివేది ; నేను థారతేశమునుండి ఏ సీ. ఎస్, పరీకుకొజగకో 

చదువుటకు లండన్ వచ్చిన నిద్యార్థిని, 

మా . మిరు న*రుద్దకు వచ్చిన పన్నియేంమి ? | 

(ఏమా పరీక్షలు పూసర్తిఆయినవి, 86% భారత జేశమునకు 

బోవ్రచున్నాను. తమకీ_ర్డి విని "కాము భారతావనికి 
పరమ అస్ములని “తెలిసికొని తమదర్శ్భనము చేసికొని 

చెళ్లుట్యకే వచ్చినాను, 

మా " ఇప్పుడు' స్వ'జేశ మునకుబోయి మిాాేమి చేయుదురు 1, 

[తి వ శేరు చదివిన పకికు చాలపెద్దది (16 3), అందు 
ఉ& ర్రీర్ణుడను ' శాగాచే (వభుత్వమువాశే. నోకొక "పెద్ద 

, ఉద్యోగమును కల్పిం చెదటీ: ' 

మా: ఉద్యోగము వచ్చివవిదప మీరేమి చేసెదను 1 

(&ి . నా విధులను సక్ళమముగ నిర్వహించుచు | పళుక్యము 
వారిశ్చు నెలకు "వెయ్యిరూపాయల జతలో న నా 
జీవితమును వోయిగా గడుపుధును. 
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మా % తరువాతే వమిచేసెదరు 1 

(తి ఏ విశావహాము వేసీకొందును* 

మూ తరువాత 1 

(తి : ఇక తరువాతే వస్పవలసిన పనియీమి ? ఒకటి కొండు 

మూడు. , ఇంటినిండా సైన్యం, 

వా ! ఓవళో | గంకానమా! సరే, తరువాత ? 

డై పిల్లలు చేను, నా సంసారము నా ఆనందము !_-జీవి 

తమును హాయిగా కళ్ళబుచ్చెడను. 

మా. తరువాతే 1 “ 

(తి: తకువాత కొంతకాలమునకు నా వయః 'గిమితి క్ సం, 

కాగా ఉద్యోగమునుండి రిమైర్ అగుదును. 

మా : తరువాత 1 

శి ; తరువాత లక నమియు వనిఉంవదు కావున తీరికగా 

కాలం గుడువుదునూ 

మా; తరువాతే 1 

తి ఏ వృద్ధుడనగుదును 
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తరువాత 1 

. చనివోవుదును, 

ఏ తరకవాత 1 

* మహ్మాసభ్లో! ఆ తరునాత విషయము నాకు కెలియదు 

తమింపుడు, 

మారవేరో అంతయు ెలిసిసపారని చేను మొదటిలో 

ఊష్ణాంచితిన్తి భారత చేశమునుండి నచ్చనతారు 'క్షాబ 

పొచీన సంక్క్య్భృతి కాగుగ ఎతింయియుందురని , భావి 
చితిని, తొజీది అనుపేరు వినగానే మూడు వేదములున్లు 

మోకు కంఠస్థమ్యులై యుండునని తేలంచితిని తీం 

వివారించునరికి " ఛ్రారి తీయ చేదాంఠవాజ్మ యమం? 

మో, -కేమాతిను ఫరిచయముగాని, అనుభవముగా 

ఉన్నట్లు కనిపించలేదు. 

_ మహాశయా! ఒక్కమాట వినుడు, జ్లీనించియు* 

వుడు మానవుడు అనుభవించు భోగభాగ్యములుగాన్ని పాప 

చిక విలాగములుగాని, ఐశ్వర్యములుగాని, గొప్పకావు. మ 

ణించిన వెనుక 'కానట్టిస్థికినిబాందునో, తనరుక్క- స్యరూపజే 

వా_న్తవముగగెట్టిదో, చానినికెలినికొనుటయే గొప్పనిషయచు 

తాను మకణించువాడు కాదనియు, భౌతి న్య్వరూపముకోగా! 
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నామరూపాత్మకమగు దృక్యములో గాని తన శేలాటి గంబధథము 

"లేదనియు, “తాను నిత్యకుద్ధ బుద్ధను _క్షమగు ఆత్మస్యరూపమని 

యెరులసటలోనే మానవుని మానవత్వ మిమిడీయేన్న దీ. 
మానవుడు శీనించునది ఇట్టి ఆత్మవిజ్ఞానము "ఆలిసికానుట 

తొరకే, ఇట్టి స్వరూపానూతిని బడయటకొజే చేయి 
యున్నది, కావున వ్ “శీ యుద్యోగమును చేసీనను వీరంగ్ 

ముస పనిచేగి నను మిమ్ములను మారు తెలిసికొనుట. చాల 

అవళ్యకము. శాను నాశరహితమగు అళ్మచుని వ తశణమున 

మానవుడు అెలిసికొనునో, ఆ మణముననే తన జన్మ సార్థకమైన 
దని యతడుళలంసవ ను, జీవితఠలత్యుమగు అత్మాసౌశమళత్కొాార 

మును మనుజుడు ఎంత శ్నీభుముగా బడయగల్టునో అంత 

ధన్యుడు కాగలడు, కాబట్టి మీ తాకీకజీవనముతో చాటు 

పారమార్థిక విజ్ఞానమునుగూడ అభివృద్ధిపరచుళొనుడు. మి 

పూర్వీకులగు మవాగొలయుక్క. పమ్మితర_కృము మాలో (పవ 

హీంచుచున్నది. ఈ సత్యమును మీ శేనాటికీని మటువకుడు. 

మోయు మవార్టులయొక్క- నం'తానమను విషయమును ఎన్న 

డును నిన్మరింపకుడు ! 

హాక్సొముల్ల రుయుక్క- అ గంభీరవిజ్ఞానపరి పూర్ణ ములగు 

వాక్యములను వినగనే భారతవిద్యార్థిరావక్క. హృదయము 

నందు అధ్య్యార్మికస్పంద నము మెజపువలె ఒక్క- పర్యాయ 

మూావిర్భవించెను. అతడు తన భాపిజీనితమునుగూర్చి ర్మీవముగ 
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పర్యాలోచింపవొడగొను. బుషివక్యని వాక్యములచే అతనికీ 
కనునిప్పు కలిగను. అప్పటినుండీయు అకడు ' దై వదృష్టిని 
చక్కగ ఆలవజచుకొనీ జీఏతమును నధ్వినియోగసరచుకో సను. 

సీర :_ అశాశ్యతపదార్హములకే జీవితమును 
Pm 

ధారబోయక కాశ్యతవరమాత్మకొ టకే యత్నించి జీని 

తమును పార్ధ మొనర్చుకొననలయును. 

tH 1H 



(ప్రోవంచిక వై భవములు క్షణీకములు 
యూ 

, సూర్య మొశానాక చేకమున ఓక మహారాజు కలడు, 

ఆతడు జతాన్సు శన పరివారమును నివించుట్గాకె గొప్పగొప్ప 

హార ములను లావణ్యము తొెడికినలాడు నుందరభవనమొ 

లను పెక్కీ-టిని నిర్మింప చేసికొనను, - వందలళొలది పరిణార 

కులు, రాజ్మపాసాదములిలదు "సేవకై నినియోగించబడీరి, ఆ 

రాజు తెనయిక్క- కీర్తిని వైభవమును శతంచుకొొనుచు, ఇతరు 
లకు ,నెవ్పుకొనుచు విల్లెపీగచుండాను. నన్ను మించినవాడు 

(త్రభువనమూలం డెవడును లేడను ఆవాంఛోవము గలిగియుంజెను 

దేజలరదజును కన అద్యువ్సు ఆజ్జలప లోబడియుండుట 

మూచియ్సు తేన పలుకుబడి చేశ చేకములందును వార్టిసించి 

యుండుట గాంచియు తన మహోన్నత రాజపదపిని తలంచుకొని 

ఉవ్బీపోవుచుండెను, , 

ఇట్లుండ కొంతకాలమునకు రాజుగారి దేహమునకు 

వ్రదియో రుగ్మతే సంభవించెను. సాధారరాముగ జన్మార్డిత 

సుకృతపలికముచే జనులకు అనోగ్యాది ఆనుకూలషరిస్థిరులును: 

చుషల్బృళప్లలితమువే రోగాది ప0తికూలపరిస్థితులును సేటస్థిం 
చుండును, ఆరోగ్యము 'చెడుటవలన రాజుగారికి స్యాక్థ్యమున 

ఇేక్లూర్చుట క్షి "పెద్దపెద్ద వై ద్యాలు రస్పించబడిరి, చేయవలసి? 

ప్ర యోగములన్నియా చేకనబడినవి. శ్రాని రోగము కగ్గకపోగ 

చిన దినము' (ద్రవర్ణమానమగుచుం డి డెను, రాజుగారి చాతి! 
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శాయము నానాటికీ కృశించి పోవుచుండెను. అట్టి వరిస్థితిల 

ఆ నృపాలుని ధనముగాని, బంధువులుగాని, పరినారముగా! 

చేవపలుగాని, | రిగాని, పృతివ్యగాని, అతని జీదాసా Mo 

శాపాతలేశపోయెను,. తుట్టతుదకు ఆ భూపాలుని శ 

కంశాళముగా మారిపోయెను, శ్యాసకీల్చుటకుకూడ రాజాన 

క్టమైపోయెను, ఈ (మౌారముగ ఆ భూపాలుడు బహుకాలవ 

దుళ్ళర వేదన అనుభవించి ఒకశాటాకీయి. బంధుగు లందః 

చ్య్యూమాాగీ వడ్చుచుండ రన బౌొతికజీవామును పరిఠ్యజిం చెన 

అపుడు మంగత్రులందణును నమావేశమై శాజున 

జేయవలసిన అంక్య క్రియ లయొక్ము- వర్పాట్లను, సన్నావముల, 

గూర్చిచర్చించికి, త్ ర్ల మే నివణులను రప్పించి ఒక బృవ్మం 

మైన చచ్చరమును కక్టెంచం. చానిని సర్వవీధముల ఫువ 

మాలుజే అలంకరించిరి. మజునాడుదయమున రాజాగ 

శవమును చానిలోనుంచి మేళ శాళములతో, వివిధ వాయిడ 
మూలలో క్మశానముసో గొప్ప ఉళేగింవుతో బయలుదేరి 

ఆ ప్రాంతమంకటికీని అధినేత కాబట్టి రాజుగారి అంకిమదర్య 

మున వేలాది జనులు (పోగా రి చుట్టుస్క్కటలనుండి జరు! 

తిండోపతండములుగ వచ్చి రాజుగారి. ఆంకతిమయాత్రల 

పాల్టొనిరి, ఉళేగింవు దాడావు ఒక మైలు దూరమువజి 
వ్యావీంచెను. జనుల కోలావాలము మిన్నుముట్టుచుం డాని 
ముందుగ బ్యాండు వాద్యంచార్ను' వారివెనుక నన్నోయివాద, 
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వారు వారివెనుక నాట్యబ్బందము, వారివెనుక కోలాటము 

చేయువారు, వారినెనుక ప్రజలు, వారి'షెనుక మంతులు, వారి 

"వెనక రాజబంధునవుల, వారి నెనుకో రాజుగారి శవము ఉన్న 

చప్పరము _ ఈ (పకారముగ బ్రహ్మాండమైన ఊరేగింపు 

రుద)భూమికి బయలుదేరి పోవుచుండెను, 

బ్రకుండ, ఊ కేగింపు సగము దూరము అతిక్రమించి? 

అకస్మాత్తుగ ఆకాశము మేఘూవృళముకాగా అ_శ్రటి కుంభ 
వృష్టి కురిసెను. ఊశీగింపులోనిణారందజు చప్పగ తడిచిపోవు 

చుండీరి. ముందుగ నడచుచున్న వారిలో ఒకడు ఆ రోజే 

కొత్త చెప్పులు ధరించే వచ్చెను. ఆ సూతన పాదరక్షలు 

వానలో తేడిచిపోయినచో చెడీపోవునని నిశ్చయించి ఆతడు 

పీకి పక్కనేఉన్న ఒక ఇంటిలో దూరి ఆ యింటియజమానితో 
“అయ్యా” మహారాజుగారి అంతిమయ్మాతలో పాల్గానుటకై 

వచ్చిన నాకు ఈ వర్షమ.వలన "పెద్ద ఆటంక మేక్చడినది. నేను 

తడిచిపోయినను పరవాలేదు ఈ నా కొల్తవెప్పులు తడిచి 

నచో మరల ఎందుకును పనికిరావు. కాబట్టీ మారు కొంతి 

"పెద్దమనన్సుశోసి ఈ నా పాదరతలను నేను క్మశానమునుండి 

BOA వచ్చువఆకు మి యింటిలో ఎక్క_కై న ఒకమూల "పెట్టీ 

“యుంచుడు. ఈ చిన్నసహాయమువేసినచో మోకు 'సనంకయో? 

బుణపడియుందును ఆని విన్నపించుకొనను. వెంటనే ఇంటి 

యజమాని అందులకు సమ్మరింపగా, ఆ వ్యకి తన క్ 
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ఇెవ్వులను అ యింటిలో. ఒక మూ చాచి తిరి ఊశీగింపులో 

పాలనను. 
వర్షము ఏమ్మాక్రయు తగ్గలేదు, తగ్గకపోగా. ఇంకను 

బలపడెను, హోరున చలిగాలియు ఫీచుడుండెను. ఆ వర్షము 

యిక్క- థాటికి తట్టుకోన లేక ఊకీగింవులోని జనులు చిందర 

వందరగా పారిపోయి (పక్క (పక్కోనగల ఇంట్లలో తేలదాచు 

కొనిరి పంభవర్ష మువలన ,రొజాగారీ శేవము ముద్దగా తడిచి 

పోవుచుండెను. అది మాచి మం్మత్రులంచణ్లును, వర్షను. 

నిలుచువజకు రాజుగారి శవమునుదింది (పకన నీదైన ఇంటీలో 

కొద్దిసేపుంచిన బాగుండునని వీకగీవ తీర్మానమును గావించు 

కొని ఫరిగా ఇదడఅకు వెప్పులు పెట్టిన త్రంటిశే వచ్చి ల యింటి 

ఆనామి' నిట్లడిగిరి _ 'వీమయ్యా' మి ఇంటిలో ఒకమూల 

రాజాగారీ శ్పమును కొద్దిసేపు ఉంచనిమ్ము. వర్ణము CH 

పోగానే మజల తీగికెనిపోయదమా,  శాని ఇంటి యజమా?! 

అంద లశేమా(కైమొ అంగీకరించలేదు, భామికల్మక్రిందుైై' నన 

ఈ వనికి మేము పూనుకొనము ఆని యతేడు జవాబిచ్చెను 

(ప్రక్కనే నిలబడియున్న ఒకేడు “ఏమయ్యా! ఇప్పుడే ఎపరివ్ 

, చెప్పులు, మో ఇంటిలో ఉండనిచ్చితివికడా | రాజాధిరాజ 

“జీళాగనేత, భువన కళా స్త స అయిన భూపాలుని కవమున 

ఉంచుకొనుట శేల తిరస్కరించుచున్నావు భి అని (ప్రశ్నిం 

అందుల శా గృహయబమాని ఇటు (ప్రత్యుత్తర మొసంగాను 
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“మువోశయా |! మారు వెప్పునది సత్యమే రాజుగారు 

జీవించియన్నప్పుడే నారి చేవామును ఆందజు గా౮వించుదురు, 

కాని మరిణించిన కరువాత ఆ చేహమునకు విలువ ఉండదు. 

దాని నెవరును తమ గృవాములందుంచుటకై నను ఆనుమ 

తించరు. చేనినైనా, తుధకు చెప్పులనై నొ తేమ యింక్షయందుం 

చుటకు జనులు గమ్మతించ.దురు శోన్కి కవమును మాఠ)ము 

పెట్టుకొనుటకు అంగీకరింపరు,” ఆ వాక్యమేలను వినగనే 
మంతులందరును తమతో ఇట్లనుకొనిరి- అహా | ఈ రాజత్వ 

మున శేపాటి విలువ! (బలికియున్నపుడు స్మామాజ్యము 

లన్నియు అరచేతిలో నున్న ప్పటికీన్మి చనిపోయిన వీదస పాద 

రకలకంచు హీనమైన స్థీకిని బొందుటయా 1 ఓహో ! ఏమి 
ఈ కీకులు, ఈ (వతిన్టలు, ఈ దై భవములు ఈ రాజగౌంవ 
ములు 1 అన్నియు - మూర్హాళ్త ముద్భట'లేకడా | శరీరములో 

(ప్రాణవాయువు. ఉన్నంతవజశే ఈ ఆర్భాటములతయు, ఆది! 
శాస్తా ఈ చేవామును వీడిపోయినచో మిగీలినడానికీ విలువే 

"లేదు. దానిని ఎవరును గారవింపరు. అది శ్యశానములో 

దడొర్గాడుచు శునక కృంగాలములకు భత్యుమైపోవలనిన దే..." 

కావున యూికములై , అశాశళ్యతములై + చేవావసాన 
పర్యంతము లై నట్టి దృళ్యవిభవములను (ప్రావంచిక సంపదలను 

గొప్పగా తలంశక్క వానియెటల వై రాగ్యభావము గలవారై, 

శాశ్వర్తమై  నిర్భతికయ్యాగ్రంద పదమైనట్టి _అత్మయొక్కం అను 
' Ju అ 
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భూారీని బడయుటయంచే బనులు తేమ జీనితములకు వినియో 

గింతుకు గాక | 

యావత్పవనో వివసతి దేహే 

తావక్పృచృతి ఠరంశలం గేహే 

గతవతివాయౌ దేహాపామీం 

భార్యా బిభ్యతి తస్మివ్కాయే 
భజగోవిందం భజగోవిందం 

భజగోవిందం మూఢముతే. 

“ఈ జేవనుందు (పాణవాయువుండునంతపజకీ ఆం! 
లును ఇంటికివచ్చి కకల్మప్రక్నలు చేయుచు అదంంచుచుందుకు 

ఆ (ప్రాణవాయువు శరీరమును వదలిపోయినవో మిగిలిన కేం 

ముకు జూచి సొంత భార్యకూడ భీకినాంధూదయుండును, శాబ్మ 

నక(రముంగు చేహాదుంందు మమత్యమ-గ్గు ఫ్డ్రి శాక్యరుడగ్ 
గోవిందుని భకంపుడు.” 

ఆను (క్రీ శంక రాజార్యుల మహోపబేశమును జనుల 

నిరంళరము మననము చేయుచు జీవికములను భ_క్రిమయవ 

లుగ నొనర్పుకొందురు mE! 

పీతి :_ దేహాభిమానమును వదిలిపెట్టి ఆశ్మ (మ 
ఈనను భావమును మననము చేయుచు పడీ ణీ 
తమును గడువవలెమ. 



1 

వె రాగ్యోదీవనము 
మూ ఎ 

పూర్వము ఖోజరాజను గొప్ప నృపాలు డుండెను. 

అకడు ఛార్మిక హృదయుడు, అద్భుతకీలసంపన్ను దు, మువో 

పండితుడు అయి విరాజిల్లుదుండెను. లక్ష్మీః సరస్వతి.--ఇరు 

వుకును ఒక వోటకూడీయున్న సందర్భములు (ప్రపంచములో 

చాల అరుదుగ నుండును, భోజరాజునకు సంపదితోపాటు 

పాండిక్య పకొర్షకూడ యుండుటవలన అఆ చేవీ ద్వయము 

యుక్క- చక్కని సమ్మేళన మాతనియందు గోచరించుచుం 

చను ఆక్ యాస్థానము నడా పండిత్మ పకాండులచేతేన , 

చిద్యానైదగ్గ్య్యము తొణికిలాడు గొప్ప కవివుంగవ్రలచేతను 

కిటకిట లాడుచుండును ఎందజో కవీక రులను, విద్యావంతు 

లను ఆ భూపాలుడు తన (దవ్యముచే పరిపోవీంచుచుండిను. 

అష్టదిగ్గజము లాతని కొలువునందే యధివసీంచియుండిరను 

విమయము సక్యు శెతింగినచే గడా! 

అట్టి మహిమాన్వితుడై న ఖభోజరాజుమొక్కే ఆస్థాన 

మందు, ఆమ్మహీపలిరె క్క- పరిపోవణము [క్రిందనున్న 
'వెలయుచున్న పండిత బృందములో చేదా స్ర్రపారంగతుడును, 

కవిత్వము. చెప్పగలుగుటలో మేటియు  అశుకవిత్యమునం 
ఉారిచేనవాడునగు. ఒక విద్వాంను డుండెను అతడు (వతి 
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దినము రాజభవనమునకు వచ్చుచు రాజసాన్ని ధ్యమందు 1 

విద్యానై. దుష్యమును (ప్రకటించుచు మహీపతి మొక్క మ 

నలను బడయుచు నుండెను. ఆతని పోమణదెకములను ౮ 

చూచుచుండిను. అయితే ఆ పండితునికి ఒక పెద్ద చిక 

వచ్చి నెత్తిన వడినది. వనునగా వరుంబడి తక్కువ, రట 

బము "పెద్దది, పటుంబసభ్యులై న భార్య, వీక్లలు, మనుమ 

మనువురార్మడు - వీరి సంఖ్య లెక్కకు మించియుండుటం? 

రాజుగారిచ్చు చేతనము ఆతని కటుంబనిన్వవాణమున కు 

మ్మాతము చాలకుండెను, అంముశే కుటుంబపోవ.ణ. మాతే 

ఒక పెద్ద సమస్య అయి కూర్చుండెను. ఆ సమస్యను పరిక 

రించుట శాత డెగ్నియో ఉపాయములను అనేవి. 

చుండెను, 

(| తుట్టశకుద కాతని కొక విచ్శితమైన ఉఊవా బసించో 

జననింద్భమైన ఒక భావన యతనికి కలిగాను. భోజరాజు? 

ఆస్థానములోను, భవనాంతేరముఖందును అనేక విలునగలి 

వస్తువులు అచటచట పడియాండునుగడా! వానిలో వ ఒ 

రెండు దొంగిలించుకొని పోయినచో కనీస 'మొకసంవత్సర 

వజకై నను కుటుంబ భారమును గూర్చిన (వళ్నయే యుండ 
అను నిట్టి హేయమైన సంకల్ప మాతనివృదయమందు ౬ 

చెను. “ఈపని చేయవచ్చునా, వేయకూడదా అను విచ। 

వమాకముచేయక, కుబుంబపోవణ రూపలక్యుముమా శ 
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మనంబున నిడుకొని యాండు చోరత్వమునకు గడంెాను 

భూశకణే యాతని మగ॥ోభస్థరయ్యిను, 'నమ్మోవాత్. స్మృతి 

విభ్రమ ఆనునటు అపుడా౭ిడు యుక్రాయు క్షములను 

గూర్చిన సృృకి'నే కోల్యోరాను, “ 

తన దుస్సంక్భూమును శాశ్యాన్యితము జేయదలంచి | 

ఆపండితు డొకనా తీళేయి ఆందజును గాఢనిద్రలో తన్మయ్యురె 

యుండ్క భోజరాజు గార (పాసాదమందు దొడ్డిడారగుంచా 

(ైవేశించేను, "బహుకాలము రాజాస్థానమునందు 

కొలువులో నున్న వ్య కాబట్టి భీవవాంతిరాళములో ఏవస్తు 

శెక్కదున్నదడి బాగుగ పరిచయము కలవాడు ఆ పండితుడు 

అందుచేత ఒ, సంచి చేతఒట్టువొని విలువై నవ స్తువులను దానిలో 
చేసికొనుటకు సిద్ధపడుచుండెదను.  "ముట్టముడట ఒక నువర్ణ 

నోర మాతని కంటబడైను. " అత్తతే అకని ఆనందమునకు 

మేరశేకుండెను.  ఆనో! అతునెలల బ్ర_కెము లఖించిసది 

కడా యని సంబర పడజొచ్చెను. అఆ యమూల్య హారమును 

తీసి సంచిలో వేయచుండేగా, సర్వశాన్ర్రపారంగతి.లై న ఆ 
వండిఆ.నకు త్ అము గరుడపురాణనులోని ఒళానాక 

శ్లోకము జ్ఞాపకమునకు వచ్చెను “నువర్ష మును అపహరించు 

నాడు సదివేల సంవత్సరములు కుంభీపాకనరక ములోబడి నానా 

యాతన లనుభీవించవలసివచ్చును? అని శ్లో శార్థమై యున్నది, 

ఛీఛీ! ఈ చిన్నవస్తువుకాఆప ఇన్ని 'కైసంవత్సిరములు 
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నరకభాధ యనుభపించవలనివచ్చునే' యని భీకిల్లి తోడ] 

ఆ నువర్ష్మబోరమును (క్రింద వడలి వేసెను. 

"వెను ఇంటనే మజుల కుటుంబభాధ స్సురి ణకు వచ్చెన 

ఏమైనను సరియే ఈసారి తప్పక ఏదై శా విలుషగలవ న్లువున 
అపహరిం దుకొని వోవలసినదేయని కృతనిశ్చయుకై. సమిాషమ 
ననే ఒక నవరత్నఖచితఆభర ణము పడియుండుటంజగాచి దా 

నెత్యుకొని నంచిలో "వేయదొడనెను,. కాని ఈసారి యతని 

మనున్మృకిలోని ఒక శ్లోకము శ్ఞావకమునకు వచ్చెను, 'దొం 
తనము మహాపాపము. అ.స్తేయము 'పరమధర సము, దొం 

తనముగావించువాడు రౌరావాది మవోనరకములను బొందుని 

అని ఆ శ్లోశార్థము. పండితుని వృదయపసలకమున ఆ శ్లోక 

మిజయగనే, తోడనే యత డా వస్తువును [కింద పార _దైచెన 
శఈప్రకారముగ ఆ రాతిియంతయు రాబభవనమున ఒక్కొక 

వస్తువును (గహించుటయు, నెంటనే శానశ్ర(వమాణన 

స్సు ఇకురాగా డానిని వధలివేయుఓయు జరుగుచుండెను. 

ఇంతలో "కెల్ల వారజిెచ్చెను. రాజభటులు తన 

పట్టుకొందురను ఛీరిచే అగతి ఆ పండితుడు భోజరాజు పి 

డీన మంచము (శ్రీందదూరి డాగుకొనాను. తెల్లవార? 

భోబజరాజా న్నిదలేచెను. మంచముపె కూర్చుండి నలుదెన 

పరికించను. ' ఎదురుగో సుందర స్రీలు శేనచేయుటకే నిల 



పరమార్థ్ధకథలు 108 

యుండిరి. భృత్యులుచేరులుకట్టుకొని రాజుట్ట్వకై "వేచియుండిరి, 

కిటెకీలగుండా బయటకు దృష్టిని (వసరింప అచట సైనికులు 
గారులుతీర్చి. నిలాడియుండిరి.. సై న్యమందలి నీనుగుల్కు 
గుజ్జములు బలిస్టములై. ఈక్సాహవంతములుగ వూపట్టు 

చుండెను, ఇదియంళయుగాంచ్చి భోజరాజు తన రాబ్బవెళప 

మును తలపోనికొని తలవోసీకొని సంబరపడుచు, తన యా 

భోగభాగ్యములను జూచి మురిసిపోవుచ్కు ఆనందమున తన్న 

యుడై ఆ తన్మయస్థితియం దీగిందిక్లోకమును అశువుగ జెప్ప 
దొడలెను--- 

'చేశోవారా యువతయిః సుహృదోనుకూలాః 

నద్చాంధవాః వ్రణయగర్భగిరళ్చ భృత్యాః 

గర్బ ప్తి ద న్మినివహా_ప్తరలా మ్రురంగాః 

CO 

శ 

అని ఈ (పకాకముగ శ్లోకముయుక,- మూాడుపాదము 

లను అంధజును వినునట్లు సెద్దగా చెప్పెను. నాలుగవ వెళి 

మునుగూడ "పెద్దగా చెప్పబోవుచుండెను. ఇంతవజకు చెప్పి.! 

ఆ మూడుభొగముల శ్లోకముయుక్క- ఆర్థమేమనగా._ 

“ఆహా 1 నాభాగ్యమెట్టిది ! నాకొలువునందున్న స్రీలు 

చువాసౌందర్యవంతులు, చి _గమును వారించునారు, ౨" 
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మ్మితులులఅనుకూ లువ, మద్భావానుగు శ్యాముగ వర్షించువాత 

నాభఖంధువులు శాల ఉత్తములు సత్పురుషులు, నాసేవకుల 
నాఅిజ్ఞానువర్తు లు నాసేవయందలి ననుగులు ఆనందముతో 
కబ్దమొసర్చుచున్నవి, గుజ్జములు సకిలించుచు యుద్ధమున! 

సన్నద్ధములై యాన్ని.” 

శఈపకారము భోజరాజు తన "రాజీవై భవమున 

భ్యరించుచు కవీక్యరుడు కావున తిన యాఖావములను ఛందో 

ణగ్గిమొనర్సి నో రూవముగ చెప్పచ్చు కోకములోని మూడి 

పాదములను ఫ్పూర్తిచేసీ నాల్లవషాదము ఇెప్పబోవుచుం నగ 

రాజుగారి మంచమ్ము క్రింద దాగుకొని ఆంతయు వినుచుస్న 

కనిసేరేనకు అశుకవిత్యము పొంగిపొరలగ్యా చానిని ఆవుకొః? 

"లేక నాలుగవపాదమును అతడే ఈకింది పకార ముగ వూరింళీ 

వైచి బి్గర గా చెప్పెను, 

'సమ్మోలనే నయనరణోః। న హి కీంచిదనీ.* 

కన్ను మూసిన పిదప ఇవియేపియు ఉండవు-అని అ పాడము 

రొక్కం అర్థము. అనగా "ఓరాజా ! సీ వైభవమును కాచు 

కొని నమేమో సంబరపడుచుశ్నావు నీకున్న (నీలు బంధు 
వులు? మిళ్భ)బ్కు సేవకులు, మై నికుల్కూ వనుగులు, గజ్జములు 

లొట్టిసిట్టలు--వీనినన్నింటిని తలంచుకొని మురిసివోవ్రచున్నా వు, 
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అనియేమో గొప్పగా భావిందుచునాను ? ఇవన్నియు 

ఎన్నాళ్లుండును! కన్నుమూసిన వీదప ఆవస్నే యేమగును 1 
య 

మరణించిన వెనుక నీకూ వానికీ ఏమి గంబంధము 1 అట్టి 

తాక్మా_లిక, మికు నశ్వరపవార్థములను జూచి చిందులు 

గెకణనేల? 

ఇట్టి అపూర్వ ఆర్థభావ నతోగూడి ఎౌెరాగ్యోద్దీపకమైన 
వాక్యము రాజునకు వంటనే కనువిప్పుగలిగించెను.. తన పొర 

పాటును రాజు గూ తైతీను. అశాశ్వతమైన దానిని శాక్వతి 

ముగ తలంచుటయే ఆ పొరపాటు, (పాపంచిక వై భవాదులను 

గొప్పగ భావించుబయీ ఆ పొరపాటు, భోగభాగ్యములే 

కరశ్యాములని నమ్ముటయే ఆ పొరపాటు, ఇకమీదట అట్టి 

దోమము, ఆట్టి అవివేకము తనకు కలుగ కుండులాగునను 

వా గతీవస్తుపగుపరమా నెనే నమ్ముకొని (ప్రవ్వించులాగునను , 

రాజు కృతనిశ్చయు డయ్యును. ఇట్టి మహత్తర 'వైరాగ్యో 

ద్చోధక వాక్యమును మంచమ్ముకిందనుండి ఎవరు చెవ్బిరో 

చూడుడని భృత్యులకాజ్ఞావింప, ఇంతలో మంచము (గ్రిందనుండి 

తన యాస్థానమందున్నట్టి కవిశోఖరుడు బదుటకు వచ్చెన్ను 

రాజు ఆక్చర్యనడి, జరిగిన వృ్యక్రాంచమంఠయు అతనివలన 

గౌలిసికొని, పండితుని కుటుంబపోవణార్థము కొంక (దవ్యమిచ్చి 

భాతిక (ప్రపంచము సత్యమని నమ్మియున్న తినక్కు ఒక్రన్లోక్గ 
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పాదము చేతనే మనస్సు మార్చి వేసి, సత్యిస్థితిని ఆవగాహ 

'మొనక్పుజేసిన యతనికి తన కృతబ్ఞ తలను తెలివి పంవీవై ౫ 

శక జనులు దృళ్యపదార్థమలనై మమనత్వము, 

వదలి, వానిని గోప్పగా తలంచక శాక్య తపరమాత శై 

అన్వేషించి ధన్యులొయ్యాదరుగాక ! 

నీతి :_ |పొతంచీక 'వై భవనులు క్షణికము౪ 

వాసివి నమ్ముకొనక కాశ్వతపరమాత్మ కౌటుకే యత్ని 

చుచు, త్వరలో ఆశ్యానుభూతిని బిడయనలెను. 

“0-6-0- 
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వుట్టుకత్తో వచ్చిన బుద్ధి 

ఒకానొక పట్టణమందు (వసూతి వై చె దాషలయ మొకటి 

కలదు. ఉదారవంతీం గు ఒక ధనికుడు తన నిరాశముచేత 

ఆవి ద్యాలయమను కట్టించేను. అధునికనై 'వైద్యసదుపాయములు 
ఇతర్త సేళ్ళర్యములు ఎ ఎన్ని యో అచట ఉండుటవలన మహిళా 

లోకమున కది వరహ్తేసాదముగ నుండెను. ఆ వై ద్యాలయమున 

ఒకనాడు (పసవమునవై వస్చీన ఒక లలనామేణికి మగవిల్లవాడు 
వుస్తైను. పుట్టిన కొద్దిరోజులకు తల్లి పాలు చాలనందున' ఆ 
వైద్యాలయములోని ఒక నరు చంటెకు ల్ల నానికీ పాలీచ్చుచు 

జాగ్రత సాకుచుండెను. 'అజేమిచశమాశాని ఒక రోజున 

ఆ ససివాసికి చే చేతివేళ్ళు గట్టిగా ముదుచుకుపోయినవి. విల్లవాడు 

తన చేతిని కెంనలేపండిను. తల్లియ్సుక్క- మనస్సు తందోళన 
లో పడిపోయెను. వ్వా ప్టకవుట్టక ఇాలకాలమునకు పుట్టిన విల్ల 
వానికి వట్ట కథో వ్యాధి నం క్రమింఛెనుగదా యని త్ల 
చింక్నాగ స్త స యయ్య్యెను. , 

పిల్లవాని వ్యాధి నమావారము వై ణ్యాలయ మంతయు 

పోను. కొందలు డాక్టర్లు వచ్చి పిల్ల వానిచేయి ముడుచు 
కొనిపోయి యుండుట కాచి, తోన్ నివారణ్నక్షై వజేవో 

చికిత్సలు చేసిరి. కాని పిల్లవాడు తన చేతివేళ్ళను తెరవళేదు 
తల్లీకి అందోళన ఎక్కు వగు చుండెను. ఇంతలో. తల్లి 
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వై ద్యాలయముయొక్క- (ప్రధానే వైద్యుకాలి యొద్దకు పకవున 

వెళ్ళి తిన కుమాకని దీనావస్థ ను అమెకు వికదవఆచి, వీల్లనాని 

వ్యాధి నివారణకై తగు చికిత్సే శ్లీభుముగ ఉఒనర్చవలనీనదిగా, 
(ప్రాభీయపడెను, తేల్లియొక్క- అ_ర్తవాదము విని వైద్యురాలు, 

తగిన పరికరములను గ రీనీకాని, పరివారమును. వెంట బెట్టుకొని, 

గర్యనన్నావాను.తో రోగి కడకు బలులుదేజైను. రోగ ఉన్న 

గదిలోనికి (వకేశించి ప్రధాన వె చైద్యురాబ్లు తన షరికధి ములలో 

నున్ని తమైన ఒకదానిచే పిల్లవాని శోర్లికేళ్ళను బలవంగముగ 

ఒఫ్కొ-కచానిని కెఆచెను. (వేళ్ళన్నియా, "ఇెటచుకోన్నవిి 

వీల్లవాని చేకిలో ఒక ఉంగరము శానువీంచెను. పక్క 

నున్నవా రందలును లశ్చర్యచకితులై రీ, జ్రైద్యుకాలి విస్మ 

యమునకు అంతుశేకుండెను. తీరా విచారించి చూడగా ఆ 

ఉంగరము వీల్ల వానికి పౌలిచ్చిన నర్చుడ్గని శేలిపోయినది. ల 

నర్సు విల్ల వాసికి పాలిచ్చుచుండగా పిల్ల! వీల వాడు, దానిని చల్లగ 

దొంగిలించి “తన విడికిలిలో చుంచుకొనను. అదీ జరిగిన గా 

అంకేశాని పిల్ల వానికి జబ్బూ లేదు, మజేమో లేదు. వెంటే 

జ్యురాలు నర్పును పిలివించి అపై యంగుళలీయకమును 
తరిగి ఇన్వించి జా వ్యాధి వమియులేడని తల్లికి, 

సను వెడలిపోయెను. ఇలా శ 

* పిల్లవానికి వుట్టుకతో నే దొంగోబుద్ధి వర్చడెను. ఆ బుద్ధి 
ఈ జన్మలో వచ్చినదిశాదు.' పూర్వజన్మలో ఆత డా 

' + 
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గజదొంగ అయి యుంకోన మను. ఆ దొంగబుద్ధియే ఈ 

బన్మలో పుట్టుకళోనే సంశమించినది దీనినే వూర్వజన్మ 

వాసన యని చెప్పుదురు. జీవితములోని: అనుభవము లన్ని యా 

జనులలో సంస్కారరూపమున బీటరూ-పీణ చిత్తమున నిగూఢ 
ముగ నుండును! తిగిన ఆదను మానుకొని ఆయ్యవి ఆయా 

సమయములందు (యోవించుచుండెను, కొందతికి సత్యము 

శాంతము, దయ, పరోపకారను మొదలగు మంచి సంస్కా- 

రము లుండును. మజీకొందజికి హింస, ఆపశారము, దొంగ 

తనము మొదలగు చెడ్డ సంస్కారము లుండునుః విజ్ఞాడగువాడు 

వానిని బాగరూకతీతో కనిపెట్టి దుస్సంస్కారములను 

(వయత్న' వూర కముగ రూవుమాపి నత్సంస్కారములను 

ఆరినృద్ధి పర చుకొనవ లెను, 

నీతి : (ప్రతివారు తమ' మనస్సును బాగుగౌ 
వరికోధించి దుష్టవాపనలన్సు దుశ్సీలమును పోగొట్టు 

కొని, సద్వాసనలన్ను పచ్చీలముము సెంపొందించు 
కొనవలెను. | 
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_ పూర్వశాలమున ఒకానాకమనోంాజు. రండెడివాడు, 
ఆతడు 'గొప్ప 'ఛాక్యికవృదయము కలవాశు భగవద్భ కుడు, 

శాశ్ర్రువిచారణయం చాళతనికి డీతి ఎక్కువ. అతిని ఫిస్టాన 

మున ఆనేక వండిషులు, వేదవేదాంగ పారంగతుల్సు ఇాస్త్రార్థ 

లోదిదులు నడా విరాచమానులై య్యాంముు, ఆశ్సెని రావ 

భవనమున నిరంత్తకము వదియో ఒకమూల దై వచర్చ యగు 

చునే యుండును, ఈ (పకారముగ రాజ్యపసాదమున చక్కని 

జై వగంధమ్లు వ్యాపచియుండెను. % ' 

ఇట్లుశ్నప్పటికీంి ఆ' రాజుగారి మనంబున వదియో ఓక, 

కొత చాధించుచుండెను. ఎన్ని చదిధిపప్పటికిన్ని ఎన్ని 

విన్సినప్పటికిని అతనికి పూర్ణ సంతృ క్తి పి కలుగలేదు ఆధ్యాత్మ 

వ్వేక్రమున కొన్నీ సంశయము లాతినిని వేథించుచునే 

యుండెను, “Te సంకయముల్ పరపూర్శముగ నిపాంందు 

నామగన్ని “హానికి కగునలవోే జబ్వువాజుగాని ఇస్టానమునోలో 
పండితబృందమునం 'దెవరును "లేకపోయిరి... అంయచే రాహు 

మిగుల భఖిన్నుడయి స్వకీయనంళయివి వృేదముసకు దారి 

వదియా యని పరిపరివిధనుల ఆలోచించుచుండెను, 

ఇట్లుండ ఒకనా డాతని చి_తకువారమున అకస్మాత్తుగ 

పరిహ్కారమార్గము మెజివువలె స్ఫురించెను. 
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"రాజారుక అస్థానమందు రాజవంకేమునకు పౌరో 

హిర్యేమును నిరవునట్టి మహాపండితు డౌకదుండెను. అకడు 

శాస్ర్రవిచారణయందు గొప్ప నేర్పరి. వాడవివాదములందు 

(పిషేసులను మణములో కూల్మీదోయగల వాక్పటిను గలవాడు. 
అయితే. అతడు 'పొండిత్యపకర్షిగలవాదేగాని అనుభవ 

శూన్యుడు, వాజా వేదాంతి యేంకాని అనస్టానకత్చిరుడు'కాడు 

ఈ విమయము రాజుగారికి కెలియదు అతడు మహోశాశ్ర్ర 

వండితుడు' కావున బహుశాలమునుండి తన్ను బాధించుచున్న 

సంక యములను తృటిలో తొలగించివేయగల స్తోమత యాత్ర 

నీకి తప్పక ఉండియుండునని మై గా కాబవురోహితుడు శావ్రన 

రాజ్ఞావస రములను శ్రీర్చవలసిన ౯ భాధ్యత అతనివై'నున్నదనియా 

నిక్నయించి రాజు ఒకనా డాపునోహితున్ తనయొద్దకు వశాంత 

ముగ వీలిచి ఈ (పకాాముగ నుడీ నెను. - 4 

పండిలో_క్రమా! వాలకాలమునుండి మూడునంబేవా 
ములు నన్ను వీడించుదున్నవి. ఎన్నియో (గంథ్లయులను తిరుగ 

వె చితిని, ఎందరో "పెద్దలను (హక్నించితిని, డాని స్టరిమైనం 

సమాధానము నాకు దొజకలేదు అందుచే వా ప్గాదయమందు 

గొప్ప ఆందోళన జనింపు మహాచాధితుడనై " తట్టతుదకు 

నాయాస్థానమరీదుగల  మీోరొక్క-శీ తీగ్పంకయీనివారణ 
మున గమగ్ధులని ఊహించి మిమ్ములని చట్? పిలిల తిలోయారు 
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మా రాజపలపురోహితులు మో కెతముక్షాతలందరా" 

మూ"రాజవంకనమునకు 'మవా ' త్వర'సేవ యొసర్సియుంగి0, 

"రజునకుగల నంకేల ములను నివా'రింపవలసినది. అస్థానవుర " 
హీతుడే యగును, వూర ము (క్రీరామచందు)న కుదటు.ంచిన 
నంశయావళినంతను రఘువంశ వరోహీతుడున్కు కులగురుస్పై 

నగు ,వశిష్థనువార్తి 'యోవానిష్టరూపదివ గ్రనరమాళ్థ బోధ 

విచ్చిన్న మొనర్చి "వేసిననంగతి మోకు తెలినినజీకోదా. కాబట్టి 

నన్ను భాధించుచున్న మూడు సంకయమ్యలను ళిపుడు మి= 

ముందు "పెట్టుచున్నాను. వానిని మోక న్యయముగాగాన్ని 

ఇరరులతో సం పదించిగాని, "లేక శ్మాన్ర ములను వరికోధించి 

గాని, లేక మతి యేవిథముగనైనగాని బాగుగా విజారించి 

సరిగా అజుమానములై న కదప నాకు తగు సమాధాన 

'మొసంగవలసిసది, అట్లు మీరు ఆ వ్యవఫి లోపల ౮కు తగిబ 

(వత్యు _త్తీర మొసంగనివో శాయాస్థానము నుంజేశాదు, 

చా"జేకీ మునుళడికూడ మిమ్ములను పహీమ్క-రించినై చెదను, 

ాబట్టి భాసా యోచించి శార్యమును గెర'జేర్చవలసీనది. 

ఆ (వక్నలేవియో వినుడు / 
వ్ గ 

(1) 'కివుతు వెచట్ర నున్నాడు శం, 

, -() కక్రుకు, వవైవు మూధుచ్చున్నాడు 
(8) జీవుడు ఏపని చేయుచున్నాడు + 
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ఈ వ)కారముగ రాజు తనవురోహిళ్సుని శాసించొపంవివై ఇను: 

నుగోహితుడు రాజుయొక్క. ఆ వాక్యములను వినగానే 
ఛయకంవితుడదయ్యెను, ఆతడు పాభానేదాంతియేకాని 

అనుభవముకలవాడు కాడు, శాత్ర్రపాండిత్యము కలవాదేకాని 

కూ స్రానభుభూతి కలవాడుకాడు. ముఖమునందు సమ _న్తవిద్యలు 

కలవ కోశాని, వాదయమందు -కొలవాడ్లుకాడు,. రాబడిగిన 

పక్న బక్క బ్రవనుభూలిగల, మచానీయుడే తగిన గభూాభ్హా 

నము చెప్పగలడు శాని, వెమెన కాన్ర్రపరికోధన చేసినవాడు 

వెస్పజూలడు. ఇక్కారణమున ఆ వురోహిళుడు వ్యాకుల 

చిత్తుకై భగ్నవాడయుడై ఇంటికివెళ్లి, ఆన్న పాననులన్లు 

కూడ  న్వీకరింపక, దిగులుతో, దుఃఖముతో, శీవచేదనతో” 

మంచమ్వుప్తె పడీయుండెను. | ణి 

"అ వుకోహీతుని ఇంటియందు. గోవులను మేవుచు 

పనిపాట్రలు ఛేసికొన్నచుండు నట్టి గోపాలబాలు డొకడుండిరు, 

అకేడు పదునాలు సంవత్సరముల పాాయముగలవాడు. 

పూర్వజన్మనుకృతముచే చిన్ననాటినుండియు అతినికి భక్తీ 

చక్కగ అలవడినది. నిరంతిరము వదియో భగవన్నామము 

ఉచ్చరించుచు తనపని చేనికొన్గుదుండును. చై వకటాయము 

వేతను భగవద్భ _క్రీపిభావము చేతను ఒకతని వృాదయ మం 

దొకింత జ్ఞానమున్ను ఆవిర్భవించెను, ఆయితే. ఈ విమయః 
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'మవరికీని 'లెలియుదా. ఇట్టుండ ఒకనాడు తిన యజవూానుడగు 

రాజవురోహితుడు వ్యాకులచిత్తుడై. పడియుండుటంజూచ్చి 

గోపాలు డతనిని సమీపించి 'వినయముకళో పిళ్నించి, అతిని 

దీనత్యమునకు కారణమరసి యతనితో నిట్టనియే- 
a (క7 Cue ' 

యు “ముకక్మా! మ్రిబలకదిగులుస్థడవలదూ శాబుక్లాల్వరై న 
వినహ_లాజును కిట్లు శబురూవేయోశుా (ఒక చీటీ మిధవాస- 

'శారణాంతరము లచే రా జపురోహితుడనగు చేను, ఆస్థానము. 

నకు రాజూలకున్నాను, శేను చెప్పవలసిన జవాబులను నా 

శర్రస్సన నా పృఠినిధియెశ ఈతడు చెప్పును. ఆ చీటీని 

చేను. తీసికొనినిళ్లి ర జానకిచ్చి తగు సమాధాన మొసంగి 

లకనిని తృప్తపుచి వచ్చెదను” అని చెన్చగా వురోహితుడు 

మహాడాగందధిరితుడై అందుల కియ్యకొ నెను, 

hy at 

-అజుమాసములు. ఒశ్క-మణయువలె గడభిపోయును, 

నికిత సమయమే 'అెంచెను? మృహత్వపూర్షము.లై శ మూడు 

గొప్ప" భాతి (| (ప్రశ్నలకు సమాథానమురానుండుఓ(బట్టిం 

తిచ్భు)వణమఘువలన తినకొకని కేగాక అశేవబనానీకమునకు 

గూడి మైలు శలుగవలెనని య్లాశించి రాజు నిర్టీ తగమయము 

నకు ముందుగానే చేశ జేకముబందు, (గామ్మగామమ.లందు 

దంశోరా వేయించి, పరమార్థ జజ్ఞ్వనునులకు ,నంకయవివ్శేడ 

మున గొప్పఠరుణ మే తెంచినది, కావున్న యావన్మంది సజ 
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లమునకు విచ్చేసి అధ్యాత్మజ్ఞానా" మృలళేయును కనిథికీరపానము 

చేసి కృకాష్టలుకండని (పకేటెంచెను." తత్వ సలితమున ఆ 

నికీ గేదినమున, నిర్మీతశాలమగు శ్మాతి 8 గంటల “సమయమున 

ోజాస్థానమంతయు భగవద్భ కు కులశో, అభా అభ్యాక్మజిజ్లానువ్రలచే, 

భాగవరులచే (డికి-రీసిపోయిను. ఎప్పుడు మూడు (వో లకు 

సమాధానము వచ్చునాయని జనులందటును తీ వకజ్ఞుగతో 

నొడలంకయును వెవులు వేసికొని కార్చుండీర .వారివోధ్యలో 

ఎలైన సింవాసనముమైన రాజా కీవిగ అసీనుడై యుండెను, 

సరిగా ర్మాతి ఎనిమిది గంటలే నది, 

ఇంతలో ఎవరో ఒక బాలుడు "నల్లనివక్లము, చింపిరి 

గుడ్డలు చిజుతపాయమాగళవాడు ఒక ఉ _త్రరములీసికి”ని 

రాబభదనమ. లో (ప్రవేశించి పురోహితుని యు త్తరమును 

జ్యార పాలకునిద్యారా రాజునకు వేక్చను. రాజు ఉత్తరము 

చదువుకొని సంతోవించి ఆ గోపాలుని నగొరవముగ లోనికి 

రానీచ్చి (వశ్నలకు జవాబులు చెప్పవలసినదిగా కోరెను, 

శేలకొలది జేజ్ఞానువులచే. కఓ కీటలాడుచున్న ఆ శాజ్యప్రసౌద 
మధ్యమున  ఏెనసింవాసనముపై రాజు కూర్చొనియుండ 

ఆ బాలుడు రాజును సంభోధించి ఇట్లనెను... 'ఓ మహోరాజా | 

లోకములో ఒకో సం(పదాయుము కలదు ఒక గురుశిష్య 

న్యాయము కలదు. ఖోధించువాడు గురువు. భోధింపబడు 
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వాడు శిష్యుడు... భోధించునప్పుడు గురువు ఉ్నతేస్థాన 

మధిస్టించి యుండుటయా, శిమ్యుడు భ భావముతో (రండ 

శతులుకట్టకని యాండుటయు లోశాశారము. తదనుసాధ 

మిపుడు భోధించు చేను గురునును, వినునట్టి నీవ్ర శిమ్యకావ్చీ 

ఆయియాన్నాము, గురువు ఉన్నతస్థాన మధిష్టించవ లెను 
కావున నేను నీంహోనభముపై చెక్కె_దను శిష్యుడు (క్రింద 

చేల. లుకట్టకొని నిల్లబతవలెము , శాబట్టి మిరు సింహాసన 

ముపై నుండి దిగగో కెదను” గ్ా 

నోపాలు డిట్లు పలుక, ఆ వాక్యములు నే తుకముల్యు 

గాను, యు_క్లియు కములుగాను ఉండుటలాట్టి రాజు నీంవోన 

నమునుండి "డ్రింవప దిగి చేతులు కట్టుకొని నీలబడగా, గోపా 

అడు నీంనోోనమునెకీ- వైన కూర్చుండెను. ఇక (పక్నోబకు 

సమాధానము చెప్పుమని రాజు కోరగా గోపాలుడు" మహో 

శయా! వదైన శుభకార్యము (పారంభించుటకు ముందుగా 

దీపారాధన శేయవలెను. చేవ్చునకు వూచ, ఆఖిపేకము 

చేయవలెను. శాబట్టి ఒక (ఫమిదెలో. దీపము ఇెలిగించి 

'కెన్నించనలెను, , ఆఫొపికమి నై ఒక గ్లాసుతో పాలుపోని 
శెప్పించవ లెను.” అని చెప్పగా, రాబుళ్లే శానించెను, తదుపరి 

పూవాడికోములు ఒనర్పబడొనూ 3: 

ఇక మొదటి (వళ్న .... “జీను డెచట నున్నాడు” అను 

డానికి సమాధానమును ,చెప్పవేలనీనదిగా .నాజు కోరగా, 
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అంతట వారిరువురికిని ఈ (కిందివిధముగ సంఖావ- జరిగాను' _ 

గోపాలుడు.--ఓ రాజూ! ఆ పాలప్యాతను వక్తి జాగ్రత్తగ 

పరిశీలించి దానిలో "వెన్న ఎక్క-డ ఉన్నదో ముందుగా 
నాకు చెప్పుము. అటువిక్ళుట సీపక్నోకు జీను సమా 

థానమును చెప్పదను, 

రాజు !- (పాలను జాగ్రత్తగ నలువైవుల పరిశీలించి 
మహాత్మా |! పాలలో వెన్న అంతటను వ్యావించి 

యున్నది. 

గో_అక్లే జేవుడు సమ స్త్సచరాచరములందును నిగూఢముగ 

త్యానిం దియున్నాడు, అతడు లేని చోటలేచు, 

రాగురుటీవా! చక్కటి సమాధానము చివ్పినాక 

1 కృతజ్ఞృడను. ఇక శండవసపిక్న దేవుడు వీనైవు 

చూచుచున్నాడు ? అనుదానికి సమాధానమును చెప్ప 

(పాళ్థన ' 

గోటాట రాజా! ఆ పుమిదెలోని దీపము నీవైపు చూచు 

చున్నదో ముందుగా నాకు చెప్పగో కెకను, 

రో మహాక్యా దీపము అన్నివై వుల చూచుచున్నది, 
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గోలాలన్లు చేనుడున్ను ఒక దిక్కనికాక్ర,, సర్వదిక్కుల 

చూచుచున్నాడు, నమస్త పాాణలమొక్క- హ 

యాంతర్వ ర్వ రియ సమ_స్రమును పరికించుచున్నాడు. 

ఛీప్ ! నక్క సెలవిచ్చిన. ఇ మూడవ పశ్న 

న పుడు నీపని చేయుచున్నాడు 1 అనుదానికి సః 

ఛానము చెప్ప వేడెదను. 

గో_రాజు ! జీవుడు చేయుసని ఇప్పుడే కనిపించలేదా 

ఇదియే జేళ్ణని సని, 

ఒకరని సింహానీనముపై నుండి (క్రీందకు దించుట. వ 
యొకరిని నింవోగనమ్ముపె కూర్చుండవట్టుట _ ఇది 

జీవుని పని అనగా ధశగర్వమ్ము అధికారగర్య, 

గలీగియున్నవారిన్థి డ్రిందకు తోయుట. వినయము, “5 

యతే, (ద్ద ళ “గి గలిగియున్న వారిని వైకి లేవుట చేను 

చేయుపని ఫాపాత్ములను నరికోమున రోయుట, ఖగ 

తులను, ధర్మాల ట్రైను మోతభధానుమునకు, శల... 

సీ రాబో! ఈ (దకాకముగ మో రడిగిన 'మూ, 

(వశ్నలకును (వర్యు ర్తి తెిరయును చొక్సినాను, జు ? 

“నడలుచున్నాను.. పాలలో నెన్నవలె సర్వత వైవవ 
వ్యాపం చీయున్నాడు కావునను, దీషమువలె సర్వసామీకై 
దశదిశలు వ్టీ రచుచున్నాడ్డు కావునన్సు. ధర్మనిష్టుళి, 
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ఉద్ధరించి, ఆధర్మపరాయ ణులను శకి ంచుఛున్నాడు కావు 

నను ఓ రాజా! మోరున్ను, తదికరులున్ను సర్వత దైవ 

సౌన్ని ధ్యముననే అనుభవించుచు. వ పాపముచేయక, 
హృదయమును నిర్మలమునర్సుకొని "జై వసాశ్తాత్మా-ర 

మును ఆచిరకాలను. లోనే బడనీ జేవిగమును ధన్య మొనమ్చ 

కొందురుగా క || నగ్యోక్య్టోకుడు అన్యుగహించుగోక |” 

"అని! వెప్ప గోపాలుడు సభాస్థలమును నిడేచి వెళ్లేను. | 

, సభానదుల్గందలును రాజును ఆ బాలుని అఖండ ప్రజ్ఞ క, 

పరమార్థానుభవమునకు అప్పెరువొంది అట్టి దివ్యబోధ లను 

వినగ అందులకు తమ జీవితములు దన్యములై. నవని తలంచి 

అతిడు బోధించిన (ప్రకారమే తమతమ జీవితములంద నున 

రించుటక 'కృతనిళ్పయు లై, & 9 

నీతి : భగవంతుడు సర్వ్యవ్యావకుడు జా అను 

విశ్వాసముగలిగి పావకార్యము లవ్లలేశ మైవను చేయక, 

ధర్మ బుద్ద, 'వవిత్రాచరణ గలిగి యుండవలయును. 
(a ON ళ్ 1 (| 



అనంత సుఖమునకుబాట 

పూర్వకాలమున పక్చీము దేశమునందు ఒకానొక మల్ల 

యుద్ధ (దవీణుడుంకెను. అతడు ఆజానుబాహుడు, శీమబలుడు, 

గొప్ప వస్తాదు, కుస్రీయందు ఎండరినో ఒక్క-పెట్టున కీడించి 
వైచి బగడ్వి ఖ్యాతికాం'చెను. భ్లూమంగడలమం౦తటను నంచరించి 

మల్లులందరిని ఫరాజితులుగచేని, జగదేకవీరుడు (rd 

Champlon in wrestling) అను (ఖ్యాతిని బడెసను అతని 

శరీరము చూచుటకు శూల సుందరముగను, ఆరోగ్యవంతము 

గను నుండెను, తన భుబజలమును, తేన' సౌంచ్య్యుమును, 

తన దగద్విఖ్యాతిని జూచి అతడు నురిసిపోవ్రుచుం డెను. 

ఒకనాచా మల్లునకొక ఊహా బసనించెను. అతడు తనలో 

"నిట్లు విఠర్కించుకొనను... నేను మహాబల ంతుడను, 

శక్రిశాలినిల. నాబెలక్లు. నాడ శేటము, నాపర్మాక్ర్షోమము 
ఇంకను- వృద్ధికావలెథనిన్ల ఉపాయమేమ + (పవంఛములో 
అంత వర్న్మాక్రమశాలియుక (పాణి వదైనా నున్నచో చడానిని 
నిరంగీరము స్మరణ' వేయుచున్నచో నాకు ఉత్సాహము, 
సాహుము ఇనుమడించును, అట్టి (ప్రాణి ఒకు కలదు 

అదిరే సింవాము, డాని పర్మాకోమమునకు, ఛై; ర్యము.నకు 
అంతులేదు. పెద్దపెద్ద గజరాజములనుకూడ తృటిలో పశగొట్టి 
వైచును, కాబట్టి ఆది నిరంతరము స్మరణకు వచ్చుకుట్లు శి 

ల్ 
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నాచేల్నిప్తె నీంహవుబొమ్మను వచ్చపొడివించుకొనినచో, ఆది 

ఎల ల్లస్వుడు నాకు డృ గేచరమగుచుండునుు కావున దాని 

దర్శ్భోనమాత)ముచే నాకు అపరిమిత ఛై.ర్య్థ కర్మములు గలుగ 

గలవు గ 

ఈపకారముగ తనలో తాను సమాలోచించుకొని ఆ 

మల్లయుస్థ (వవీణుడ్యు వచ్చ పొడుచువాని కొకనిని తనయింటి 

వీలుచుకొనివచ్చి తేన చేత్సిపష్పె సింహముమయొక్క- బొమ్మను 

వేయవలనని అజ్వేళించి ఆందులప ధర, నిర్ణయించుకొ నను. 

"వెంటనే 'షచ్చ పొడుచువాడు సూది మొదలైన తన, పరికర 

ములను దెచ్చి మల్లునితో శఓయో ! సీచేయిబావుము. నీవు 

నావంక చూ డవద్దు, ఒకింతబాధగా ఉన్నను ఓర్పుకొనుము, 

కొద్దిసేపు ఓర్చుకొినవో సింవాపుబొన్ము శాశ్వతముగా సీ 
చేతిపై వెలయగలదు” అనిచెన్సీ తన పనికి ఉప క్రమిం చెను, 

ఎంతి "యోధా గోసరుడి నను సూదితో పొడుచునస్పుడు 

నొవ్పి కలుగక మానదు. ఆ సూదీపోట్లను భరింప లేక నుల్లుడు 

పచ్చపొడుచువానితో' నిట్లనెను... “అయ్యా | నింవామును 

ఎక్కడ (ప్రారంభించినారు 1 

పచ్చపొడుచువాడు _ తోకదగ్గర 

మల్లుడు _ సకీగాని ' నాకు జేచీసింపనికి తోకళేశపోయినా 
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"ఫరవాలేదు. తోక మినవోయించి మిగళా సింహం 

అంతట పచ్చపాడుచువాడశ్లు శావించెను అయినను 

మరల కొంతసేవటి] ఆ సూధిపోట్లను భరింపలేక మల్లుడు 

వానితో నిట్లనెను. 1 

అయ్యా! మరల "ఎక్కడ (ప్రరంభించినాడు + ఓ 

పచ్చపొడుచుబోడు... “వష్టడగ్య / 

మల్లుడు _. “అయ్యా ! దయశేసీ నాసంహానికి ట్రట్ట ఎనరో 

కొట్టంతీ, ఏమో ఫరవాలేదు. ఈభాధ భరించలేండి 

ఉన్నాను. ' 

పచ్చపొకుచువాడళ్లు శావింశౌను. నుటీ 'కొంతశేడటిక 

మల్లుడు అభాధయు సహించలేక మవ+ఫ0భో కొప్పుడెక్కవ 

-వమకలు చేట్టినామ' అని అడుగగా “తలదగ్గరి అని జవాబు 

వచ్చెను. 'ముంచుడి, సాసింహ+నికి తలశేకపోయిన" పరవా 

లేదు, మిగతాది చేయండి? ఆని మల్లుడు శాసించెను. 

ఆ వాక్యములను వినగణే పచ్చ వేయావానికి రోవుము మండీ 

పోయనుు విసుగువుక్షైను. "ఇదెక్కడి పచ్చ య్యా ! తలలేదు, 

తోకలేను పొట్టలేకు, ఆక సీ సించోనికీ నామర్యూపాలే 

ఎక్కడ 1 ఇట్టి సింవాం కేయంచుకుంశేవమి, వేయించు 

కొనకపోతె నము ? ఈవని' నాకుగిట్టము”. ఆని బలికీ' భధుమభుమ 
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లాడుచు, చీదరించుకొనుచు వెడలిపోయెను. 

కొద్దిసేవు ఓవ్చళొనినచో యానజ్జీవితేము నింవాచ్చిత 

మును దర్శించు సౌభాగ్య మాఠనికీ అప్బియుంగౌడిది. అల్ప 

సుఖమును త్యజించినవో ఆధికోనఖము కలిగియుండెడిది. కాని 

అతడట్లు శావింపలేదు. కనుకనే నిరంతర సింవాదర్శన లబ్ధ 

మవళోక్సాహమును అనవసరముగ గోల్పోయెను, 

అశ్లై అపారమగు ఆకా శ్రైనందమును, (హో కో నందమును 

అనుభవింపవ'లెననిన వివయబనితనుగు ఒకింతే అల్బనుఖమును 

మానవుడు త్యాగము శేయనలసియున్నాడు. బహు జన్మార్చిత 

న్వభాల (పాబల్యమువలన మనుజు డా యల్పనుఖమును విను 

యానందమును, దృక్య సౌఖ్యాదులను వధల లేకున్నాడు, 

తర్భలితముగ చి_్తమునకు ఏక్మాగత, పవ్మితత "లేమి అనంత 

మగు (బవ్మానంధమును గోల్బోవుచున్నాడు. కాబట్టి విజ్ఞ 

డేగువాడు సాథనయందు ఇంద్రియ న్ని గహోదులందు ఎన్ని 

కష్టములనై నను ఓర్పుకొని ఒకింత నిబ్బరనముతో విషయ 
నుఖమును త్యాగమునర్చి, ఛభగవత్క్భపకు పారకుడై, అపార 

మగు లిత్మానంధమును బవసి జీవితమును ధన్యమొనమ్పుళొన 

వలెను, 
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నీతి ; అఆనంతనుగు అత్మసుఖమును ఐడయి 

దలంచువారు విషయ ముఖమును దూరముగ నుంచ 

వలెను, కష్ట సషిమషుంతగలిగి దె వము కొజకే అనవ 
ణి యూ య్ 

రతము యత్నించవ లెను. 

మతిచేగతి 

వూర్య మొశానొక వర్తకుడు పాదచారియు కాళీ 

య్యాతకు బయలుటే రెను. తోవలో ఆచటచట విశాంతి 

శీసికెనుచు తనగమనముము కొనసాగించుదుంజెను. అడ్మిగీవ్మ 

బుకువుు మండువేనని యగుటభేలన పంయాణమం కొన 

సాగించమట దుళ్ళరముగా నుండెను. అయినను పట్టుదల విడ 

నాడక ఆకడు యాతి) చేయచునేయుండెను. డఊువిడిచి 

కొన్ని వంద లమైళ్ళు ఈపకారముగ కష్ట కవ్షమ లను లెక్క సేయక 

చాటిపోయెను, ఇంతలో దారిలో కా 'ఎచారిస దేశము 

ఎదుంయ్యను. దానినిగూడ త్యరితముగ చాటోవేయ దలంచి 

వర్తకుడు ఆందు (పవేశించెను, ఆది మిట్టమధ్యాహ్నసమ 

యము, పాదరతులు లేవు గొడుగులేదు. కాళ్ళకింద 
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"శాపము తలవై న 'కొవము, ఇకో వాని యవన 'చెప్పతరకము 

కాదు అన్ని బాధలు నహీంచుకొనుచయు నడచి పీచ్చచుం ను, 

ఆ మెగారి ప9బేశములో విళ్శమించుటకు ఒక్కా ఇెట్టుమయెన 

కానువీంచకుం డెను, 

ఇంతలో అదృష్టము పండెనా యనునట్లు అనతి దూర 

మున ఒశానొక' వృతమాతనికి దృగోచర మయ్యెను చళచక 

వాన్నివెపునకు నడచి వెళ్ళెను, ఎట్టశేళ కు దానినిచేరి ఆ వృష 

నాయ యందొకీంత సేపు వ్మిశమిం చెను, వూర్వమెవువో వ్ 

సపవానీయుడో, వ (బవ్మానిష్టుడో ఏ తపన్సంపన్ను డో ఆ 

న్యా కింద ఛ్యాననిష్థు నలివీ యుండుటవలన అఆ వృతళమునకు 

ల్పవృకుముయొక్క- శోక ఆవిర్భవించెను. ఆనగా ఆ చెట్టు 

కింద ఎవరు నీది సంకల్పించుదురో అది నెరవేరి పోవుచుండెను. 

వరు జేనిని' అభిలమించుదురో ఆన ను వారికొచట (పశ్యత 

ఎగూదుం డెను, ' ఇట్టి అమోఫుమైన' క్కి ఆ వృశమునకు 

లదని ఆ వర్త కుటెబుంగడు. ఎండలో అలసి అలసి సొమ్మనిలి 

1ందవడియున్న. ఆ వర్తకుడు ఒడలంతయు చెమటశారుచుండు 
స్షైనము. చేయాటకు ఈ (పాంతమున నీరు ఒక చ్చుకై్క-నను 
జీ! సీరుండీనచో ఎంత వహోయిగా నుండును!" అని సంక 

ఎంచెను. తోడనే ఆ చెట్టుపై నుండి గంగా (ప్రదాహము 
లె నీరు జలజల (క్రిందకు పడజొచ్చాను. కల్ఫవృకువుపీను 

ఇ 
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ఆ చెట్టు కండాటచే ఆ విధముగ నంభవించెను, నర్శకునకు 

ఆ వెట్టుయొక్క- కల్చ్పనృతశ కిని గూర్చిన షరిచయము "లేనం 

దుచే ఆ జల (ప్రపొళమున కచ్చెరువొందెను. తోడనే వర్తకుడు 
ఆ జలధారలందు స్నానముచేసి "సేదదీర్చికొ నెను, 

తదుపరి యాతడు ఆకలి మండిపోనుచున్న ది,. ఎవరైన 
భోజన" మిడీనచో . నాశెంతో. హ్లోయిగ, నుండును! అని 

భావించెను... అదీ కల్పనృతు .మగుటవలన త త్రణ మాతని 
య్లా, సంకల్పమున్ను _ గెర్ర చేర్చెను. ౧ పంచభత్యు "పరమాన్న.. 

ములలో నిండిన ఒక విస్తరి,ఆ మ్య క్షింధ (పత్యతమయ్యెను 
య్మాలికని ఆనంధమ్లు చెప్పనలవి కాదు. ఒక చెంప ఆశ్చర్యమ్ము.! 
ఒక చంప 'నంతోవను అతని నునంబున (ప్రాదుర్శవింప... 
జొచ్చెను _ ఇది ఏమి యిం దజాలము ? అని అచ్చెఘవొంది _ 
ముద్భాథా సరిత ప్లుతగు నతడు కాలయాపన చేయక, ఆ మృుష్టా 
న్నమును ఆరగించి వేసెను _ తదుపరి యతడు “జననంవా 

రము లేని ఈ చోటు నాకు భయమును గాల్బుళున్నది. + 
ఇంటియొద్దనున్న నా భార్య ఇచటి! వచ్చినచో నాకెంతయో,.; 
సహాయకారిగ నుండగలదు” అని సంకల్పించెను,. సంకల్చిం 
చుటయీ తడవుగా అతని భార్య అచ్చోట (ప్రత్యతమయ్యెను, 
ఇది యంతయు ఆ కల్పనృవశ.ము యొక్క. మహిమాలిశయ మే 
కాని అన్యము కాదు, అయినను న_ర్హకుణా రవాన్య మలు 
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గజాల కుంజెను, "వెయ్యి మైళ్ళ దూరమున నున్న “నాభార్య 

ఇచటికి. ఎట్లు. అరుదెంఛ గలదు ? ఈమె నాభార్యయేనా, "లేక 

వ్నీదెన ధయ్యమా ? అని అనుకొనను: తోడనే. కల్చవృత . 

శ క్రిచే దయ్య ముగా. మారిపోయిను, ఆ దయ్యమును చూచి 
వర్తకుడు ఇది నన్ను మంగి వేయునేమో ? అని” శంకించెను* 
తశ్లణమే ఆ దయ్యము వాన్నిపెబడి (మింగ్నివెచెను, 

కల్పవృతము  (కిందనున్నప్పటికి వర్తకుడు తన వినా 
శమును.. తానే కాని లెచ్చుకొ నెను. | మహోన్నత, అనకాశ 

ములను జారవిశుచుకొని పతనము బొందెను.. . భగవంతుడు 

కల్బవృతము. వంటివాడు... ఎవరు. ఎజేని యభిలమించి తనను 
(పాళ్టించుదురొ 6: దానిదాని నతడు నారికి అందవేయుచుండును. , 

విజ్ఞడగువాడు (యసన్కరమైన చానిశే కోరుకొనును, ;- బంధ. 

విముక్తి చే అభిలపించును, భగవానుని పాదపద్మముల 'సేవా 

భాగ్యమునే వాంధించును. అజ్ఞాని అల్బములగు. (పాపంచిక 

సౌఖ్యములను నశ్వర్లములగు భోగ్య పదార్థములను 'నోంభించి 

పతనమును తానే కొని తెచ్చుకొనును, (కథలోని నర్త్యకునివ లె 

మతినిబట్టియే.. గతియు వర్చడుననుట తథ్యము. సన్మ్మతిచే 

నద్దతి, దుర్శతిచే దుర్గతి సంభవించు చుండును, భగవానుని 

యనుగవాము లోకమున ఎళ్లెకల వ్యాపించియే యున్నది. 

తదన్నుగహాణ్బాయ లందు వసించియున్న జీవుడు ఉన్నతాశయ 



ములు గలిగి, ఉదాత్తృగుణములతో విరాకిల్లుచు, న్య్ముద 

(ప్రాపంచిక వాంఛలను పరిత్యజించి, మోాతయకాంటీ.మొ వర్తిం 

చివుచో, సెక్విక్యరుని కృషాకటాక్షము చే మోాతవమాతనికి 

కరతలామలకము కాగలకు, 

నీతి : వశ్వర ప్రావంచిక వదార్థములను కోరక, 
శాశ్వత దై. వానుభూతినే వాంఛించుచు, అద్దానికొగ్గకై 

తీవతరయత్న మాచరించ వలయును, 

అంత్యకాల స్మరణ 

కన్నడ చేశేమందలి ఒకానొక పట్టణమున సూర్యముక 

ధనికుడు శావురముండాన్కు 'ఆతడు ఆగర్భ క్రీమంతుడు. 
చెక్కు భవనములు, శేత)ములు అకనికికలవు. “తను తేన 

కబుంబము నివళించుట్నకే ఒక నాలుగంక స్తుల మేడను (పతే 
కించి బహునుందరము~ నిర్మించుకొ నెను: ఆందు సకల 

భోగభోగ్యములను అనుభవించు దుండెను. ఆకనికి (పాపంచిక 

నంపద విన్త్యముగ నున్న జేశానీ దై వనంపద కొం చమైనను 
లేదు. భగవంతునిపై విశ్వానమతెనికి వమూ[తీమును "లేదు 

భగవన్నామ ముచ్చరించుడన్సి వుణ్యకార్యము లాచరించుడని 

ఎవరెన్ని చెన్పినను అతడు లయ్య పెట్టక (పావంచిక గంవదే 



పరమార్గకథలు 159 

డలేర్చునను నమ్మకము గలిగి భోగలాలస్సుడె, జైన 
కె కాలను గడువుచుండెను. 

గాలచ్మ కయు చేగముగ పర్మిభి మించు చుండెను, కోంత 
న కతనికి వార్గక్యము దాసపురించెను, అంగములు 

గె ఎ థిల్యము నొండజొచ్చెను, శరీరము శుమ్మంప 
5 ఇట్టి పరిస్థితిలో ఒకనా డతనికి త్మీవమైన వ్యాఫియు 
చెను, "వ గొప్ప వై ద్యులువచ్చి చికిత్స 

ండిరి కాని వ్యాధి తగ్గుముఖము పట్టలేదు, రున్మత 

పముగ అధికము ' కాబొచ్చెను, భిమన్యమ్యలు నిరాశను 

దొడగిరి  అ్నత్తతి ఆతని బంధువులు ఆ సులు అత, 

హావేశము జరిపి భవనముయొక్క- మూడవఅంత స్సులో 
సున్న ఆ రోగిని నెమ్మదిగ కిందకు దించి దొడ్డిలోగల 
కొట్టమునందు పరుండ బుట్ట, 

విశములో ఒక్క- పుణ్యకార్థ్థ మైనను చేయనివాడును, 
సర్వాయమైనను భగవన్నామనును ఉచ్చరించని 

వపెచ్చు ఎన్నియో పాపకార్యములను చేసినవాడు 
నికి నద్దతి లభించుశుట్లు ? అని బంధువర్లము తలపోసి 

) మార్షము నన్వేవి.చుచుండిరి, పూజ్యులగు మన 

, గొప్ప తపస్సంసన్ను లను బ్రహ్మ శ్రనిస్టులను; అను 

ఎ ఈ విషయమై (పత్నించిరి “అయ్యా! మూ బంధు 
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వర్షములో _ ఒకడు జీవితమం "చేలాంటి వుణ్య కార్యము? 

, చేయ లేదు. ఇపుడు వృద్ధుడై ఠోగ్యగన్తుడై , కాటికి క 

జావుకొనియున్నాడు ఇట్టి పరిస్థితిలో అతడు తరరించుఓ 

సద్గతి నొందుటకు వదై న మార్షముకలదా ?' అని వారు 

"పెద్దలను అడిగిరి, వారందణు వీఠ[గీవముగ ఒకే (వత్యుత్తరః 

నిచ్చిరి _ “ఓ జజ్ఞాసువులారా ! బొల్యమందుగాని యాః 

మందుగాని, వార్థక్యమందగాన్ని ఆవసానదశ యందుగా 

వ శాలనుంపోనను మనుజునకు శ్రీ)ీయము నొనంగునది దై 
వో 

చింతేనయీ, భగవన్నామన రణ యే". అని వారు లెలిపిరి. 

ఆ వాక్యములను వినిన వెంటనే థనికుని బాంధన్సలం 

అును రివ్వున పరువెత్తి రోగియొక్క- మంచముచుట్టు శె 
“బావగారూ! మామగారూ! నాన్నగారూ! “నారాయణ 

అనండి, “రామరామ? అనండి, కక కృన్లణి అనండి ఆ 

ఎన్ని ' పర్యాయములు ' బిగ్గరగా ఆకచినను, చెవిలో ఊదినన 

అతడు వమియు పలకలేదు, కండ్లు ₹ళచి ఎదుటనున్న వారి 

మొతము చూచుచుండెను. అట్టి వివక్కర పరిస్థికియందె 
భాంధవుల కేమివేయుటకును తోచలేదు. “ఈతడు ఆఫ 

గ్యుడుం కసీరము అంత్యకాలముం దై నను "జీవుని స్మ్మరించ 

వుణ్యమ్మును నోచుకొనలేదు, భగవన్నామమును ఉచ్చరీం+ 

లేదు, ఎట్టి భోరనరకమును 'ఇెందునో” ఆని బంధువర్గము 
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పరితవించుచుండ, ఆకస్మాత్మిగ రోగియక్క- ముఖమునుండి 

చదియో శబ్ణనాలము బయ'ల్వెడలుచున్న ట్లును, ఆకడేదియా 

ఉచ్చరించుచున్న ట్లాను వారు కనిపెటిరి తకణము వాయ 

'చెవులు నిక్కో-పొడుచుకొనీ అతని నోటి సమాహమునకుబోయి 

ఆతడేటు పలుకుచున్నాడో వినజొచ్చిరి 'క,క,కి అను 

మూడు ఆశరములమొక్య్మ- శబ్ద్బముమా(తము వారు వినగల్లిరి. 

రోగి క్క క్క క' అని మ్మాలతేము పలికి ఊం కుండెను 

"వెంటనే (వజ్ఞావంచులగు బంధువులందజును కట్లు 

ఇూచించిరి.-*క్క క, కు అను మూదతరముల యొక్క 

అర్థ మేమైయుండును 1 ఇది వదైశా భగవన్నానుమా 1 శే 

చేవత లాథనికి చివరి ఘడి భులలో ఎదైనా ఇట్టి నుంతేమును 

ఉపజీశించినారా 1 లేక అవి నృవెనా గొప్ప బీజాతురమ్ములే 

యుండునా 1 ఒకవేళ అయియున్న చో మనముకూడ ఆంక్య 

కాలములో ఈ (పకారముగ క్క క, క అనినవో నునకుకూడ 

సద్దతి లభించునుగజా ! కాబట్టి దీని కంతిర్య మేమియో “కెలినీ 

కొనుట మంచిది, అయితే ధానిని ఇతరు లవరును చెప్పలేను, 

ఉచ్చారణ చేసిన రోగియీ చెప్పగలడు. అని నిర్ణయించుకొని 

బంధువర్గమంతయు అతని చెవియుద్ద చేరి ఐక్యకంకముణో 

“నాన్నగారూ, బావగారూ! మరు పలికిన క, క్క క" ఆను 

మం తేముయొక్క- అర్థమేమిటి త్వర గా చెస్పండిఅగి బిగ్గఆగా 
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ఆరచిరి, కాని రోగి వత్యు తృర మాయ లేదు, ఆందరు 'నిరా? 

పరిపూరిత్నులెరి 

శాలి _ధెర్యము ఏక శారందజు తగ్రణమే అ పల్ల 

ములో గొప్ప (పాభ్రీను కలిగి చేర్కుమోాగినట్టి ఒక డాక్టః 

నొద్దకు వెళ్ళి 'మవ్మవ్రభో ! మన కీమంత్నుడెన మాబం+ 

వొకడు చివరి ఘడియలలో వమియో ,బీజాయరములు పళ 

నాడు బహుశా చేవఠలు బోధించిన మంత నేమో అః 

డాని అర్థము శెలినీకొనవ లెనని 'మేమరీదరము కుతూవ 

లాయాత్త-చితృలమై యున్నాము. ఆతడు నోరు కర 

మాట్లాడుట లేదు. ఇంకను కొద్దిషణములు మాత్రే 

ఆతనికి మిగిలియున్నవి, తమరు దయచేసి వదైనా పబుత, 

మైన, మహ క్రివంతమైన ఇంజక్షన్ అతనికి ఇచ్చి కొంచె 

మాట్లాడునట్లుచేసితిరా, మి బుణము మేము తివ్పక తీర్చుకొ, 

గలము,” అని చెక్చిరి తోడనే డాక్టరు తన మందులపెక్షైన 
చంకనిడుకొని, జ్రైటస్కో-వును మెడలో ధరించి కారులొ 

వుటాహుటి రోగియుద్దకు పయనమయ్యెను, రోగిని సమో 

వించి, నాడి పరీక్షించి, ఇంకను సృహా ఉన్నదని పలికి సద్య 

ఫలికము నీగంగల అమృతమగు ఇంజక్షన్ ఒకటి ఇచ్చెను 

"వంటనే ఫలితము చేకూరెనది రోగి కదలజొన్చెళు, 

మాట్లాడసాగెనుం 



పరమార్థ కథలు 168 

ఇదియే అదను అని తలంచి బంధువులందజ్లును అతని 

చుట్టుచేరి “నాన్న గారూ! మోరు పలికిన క, క, క అను 

మంఠిముయొక్క- భామ్యం కొంచెం "సెలవివ్వండి” ఆన (ప్రార్థిం 

చిరి వంటనే అతడు “కరు కోసబరికెయన్ను కడియు తద” 

అని 'తానుచ్చరించిన వీజాత్సరములయొక్క.. వివరణమును 

తెలిచజేీసెను, చాని అరక్థమేమనగా _ 'దూడ చీవుకకట్ట 

తెనివే స్తున్నది”. కాబట్టే చానిని తీసి జ్యగత్తే తెచేయండి_అని. 

అతడు కన్నడ దేశస్థుడు, కాబట్టి కన్నడథామలో చెస్పెనుం 
పశువుల కె ట్టములో అతనిని పరుండెట్టినందున అతని దృష్టి 

వీవురు క ట్ట కొరికివేయుచున్న దూడిపె (వసరించగా మె పె 

వాక్యము నుచ్చరించెను. ఆంత్యశోలమున అతనిని కాను 

సంపాదించిన! కొలది ధనము+వదలిపోవుచున్న డి. సుందర 

భవనము నదల్సివోనుచున్నదె. మ ఫార్యం బిడ్డలు వదలిపోవు 

చున్నారు. సమన్ద భోగభాగ్యములు సంపదలు పడలిఫోను 

చున్నవి. ఇదియంతీయు పోవుచున్న ప్పటికి ఒక్కో. "నీవృరుకట్ల 

పోవుచున్న జే అను దిగులు అతనికి పట్టినది! ఎంత వోస్యా 
స్పదమైన వివయము! ఎంత శోచసీయమైనదక! తన్ను చ్చరం 

చినవారిని 8డలేర్వు నట్టి స స్వీ గ్గ రుని విస్మరించి, వన్ని గృమైస 

ఛగవన్నామమును. స్మరింపక గదే ళాల్ములో శుచ్చమైన 

(పపంచ వన్తువులశే తలంచుకొనుచు, ఆందును హీంనతిరమైన 
ఒశకానోక అల్బవ న్రువును [చీనువేను] ఛావిందుచు ఆ ధనికడు 

జీవితమును వ్యర్థ పణచు?” నెను. 



164 పర మార్థ్గశళథలు 

తీసా క "క్వేషకాలేమ మామనున గర అని భగవా 
పలికినట్లు జేవీశమం జెల్ల చేళేలందును ౫ దై.వన్మరణచేయ 

వవ్మిత భావనలను గలిగియొంగువాని శే ఆంత్య'కొలమున) 
అట్టి నిర్ ్రైలభావములు వచ్చుచుండును, "కాలట్ల ట్టి (పతివా 

తమ జీవితమందలీ (పకి భుడియకూడ మహామూబ్యవం! 
(గ్రహించి, భగవచ్చింకన యందును, పరోపకారమండ 

వుణ్యకా ర్యా చరణయందును దానిని వినియోగించుచు ప 

సంస్కార మును నర్చరచుకొనినచో అంఠ్య కాలమరందును 
a _తృమభావన లే జనింప, భగవ త్సన్ని ధ్యమును జేరి జీని తవ 
థన్య మొనమ్బఫొన గలరు, 

నీతి | జీవితకాలనుంతయు దే దై వభావన?! 
యుండివ చోఆంత్యకాలమున అట్టి వవి(్' చె దై వభాః 
కలిగియుండి తరించును; 

_ఘనవాసన 
బఒకాన్లొక గజదొంగ అర్థర్మా తి వేళ జనసంకీర్ణ్య 

ఒకానొక పట్టణనుందలి ఒక ధనికుని ఇంటిలో కన్న ము'వే 
చండ ఇ్రంటిలోనిబారు అ చప్పుడుకుమేలుకొని కేకలు వేయ 
ఇక గుషాగుగువారు. లేచి; పారిపోవ్రచున్న, ఆ దొంగను త 
వట్టుకొని పోలీనుల కస్పగించిరి. పోలీనువారు అతనిపై" - 

0 
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నమోదుచేసి న్యాయస్థానమందు విచారణ జరివిం చిరి, "పెక్కు 

మంది సాతులయొక్కో- అభ్మిపాయమునుకూడ లైకొనిం, తట్ట 

తుదకు స్యాయాధికారి అతడు అపరాధము చేసినట్లు పరిపూర్ణ 

ముగ రుజువై నందునలన పది సంవత్సరముల కతిసశై దును 

వధించెను, | వొంగ విధిలేక ఆ శితను కారాగారమున అను 

ఫవ్ంచుచుండిను, కొంతకాలమునకు ళిళ్రైూ శాలఫరిమితి 

పూర్తికాగా జైలు అధికారులు అతని విడుదలకు ఉత్తరువు 

చేసిరి శారాగార కవాటము అతని కొజకు బార్లగా 

తెరవబడేను, "జైలునుండి దొంగ బయటకు పోవుచుండగా 

ఇంతలో కైలు అధికారి అకనీ శ్రిశాకాల పరిమికీ యొక్క 

అమలు విమయమై జరిగిన ఒకచిన్న పొరపాటును' గమనించుట 

రంభవించెను. * శిశ్రాకాలము' పదీ గంవత్సరయులనియాండగా 

రెండురోజులు అధికముగా ఆతడు జై లుభందుంచబడిను. ఆది 

గమనించి అధీకారి జై లువదలి పోవుచున్న ఆ దొంగను వెనుకకు 
ఏీలిచి *నాయనాో'సీ శిక్రాశాలను రెండురోజుల క్రితమే పూరి 

ఆయినదా పొరపాటున రెండురోజులు ఆధికముగా నిన్ను 

జై.లునందుంచుట బరిగినది, ఈ విషయమై నీ'కేమియు ఆందో 
ళన జెందకుము అని వచింప వంటనే అ దొంగ అధికారితో 

“అయ్యా! జరిగినదానకి తమెకీమియు కంగారు పడవద్దు. 

రాబోయే శితలో ఆ కొండురోజులు నాకు త్గంచుకొనిన 

చాలును ఆని పలికి వడలిపోయినుం 
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పది నంవత్సరోశాలము కారాగా రమున కకినకికు అనుభ 

వించినప్పటికీని దొంగకు వాదయ  పరిణ'మము కలుగలేదు! 

మలీయిక దొంగతనమునకు అప్పుడే నాంది నీర్చాటు వేసి 

కొనుచుండెను. ఇదియీ భునవాసన, 'ఈ వ)కారముగ 

జనులలో బహుబన్మార్టిరి దుళ్టవాసనలు కారణ చేీవామందు 

నిగూఢముగ చాగుకొని పలువిధముగ వారి చరితను మలిన 

వఆచుచున్నద్మి వానిని బాగం త్తగ గమనించి శుభనంస్కార 

ములవే కూవుమావీ వృాదంయయమును దోమరహీతముగ కావించు 

కొవినతస్ప శౌంతికి-శోలు మూార్గములేదు, వివేకము శాక 

యించి (ప యక్ని వూర్యకముగ దున్టవాసనలను చీ క్రమునరడి 

తొలగించివేయట'ే ' మానవజీవితముయొక్క్. “వ వై కో 

లత్యుము, అవుడు మా(కమే జీవుడు పరమాత్మను సాశ్రవాత్కం 

రించుఖొని అన్మసాఫబ్యమును నొంధగట్లును. ఇ 

బీతి" ~ 'చెడ్డవనిని మరల మల_ ఆచరించు 

చుండీనచో “అది ఘవవాసనగో వరిణమించును. _కావున 

సత్కార్యములద్వారా వానిని అరికట్టి, తొలగించుకొని, 

మంచి ఇలవాట్లనే కలిగి యుండంలాగున అభ్యసించే 
వలయును. 



సుఖదుఃఖముంలు-క్షణికములు 

పూర్వకాలమున. ఒకానొక భాగవతార్ అచటచట 
రారికఖలను చెప్పుకొనుచు తన జీవికను నిర్వహించుకొను 
మండెను, వ _కృత్వమునందు అతనికత డేసాటి అనర్షశముగ 
కపన్యసింవగలడు. _్రావ్యమైన కంకము, చక్కని స్వరము 

(లవాడు. అతని వాగ్గాటికి, నమయోదిత పద్మపయోగనము 

కక్కు ఉపమానాత్మకబోథకు జనులచ్చెేరువొందూదుండిరి. మనో 

'ంజకముగ హరికథలను చెప్పుటలో గొన్న చేరు పఖ్యాతులను 

ఏతయాటవలన అచేకులకేనిని వారివారి (గామములో కథ 

దెవ్పించుటకే అవ్యోనిం దుచుండిరి, ఈ పకారముగ ఆతనికి 
3నుపమఖ్యాతి లఫిం చెను, 

ఇట్టుండ ఒకనాడు ఓక (గామమంపలి "పెద్ద౬లందలు 

(లినీమాట్లాడుకొని అతని నెక్షైన తమ (గామమునకు రప్పించి 

వారికథ చెప్పించుటకు నిక ృయించుళొనిరి. అందుల్చకై వారొక 

వవ్వోనసంఘమును వర్చాటుచేసిరి భాగ వ శారుగారు 

సొమాన్యవ్య కులు కారు గనుకను అలౌకిక 'మేధాళ క్రి 

ఫాండిత్యగరిమ, బోధనాపటుత్వము కలవారు గనుకను (పజ 

ఎను తమ దివ్య(వవచనములచే ఉజ్జూతలూగించు సొమర్థ్యము 

/లవారు కనుకను, అట్టివారిచే వారికథ వప్పించినవో తమ 
గామమున శే గొప్పపకివ్య కలుగగలదని భావించి నారక్కా- 
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ర్యమున కువకమించెరి. వజాడురోజులు వారిచే హరి 

చెప్పించి ఘనముగ నన్మానించి పంవుటక్రి గాంిమస్థైలు క్ష 

నిక్చృయులె రి, 

ముహూర్తము నిక్లయించబడిను. రాత్రికి గం 

నుండి వారికథ ఫా)రంభముగును. 8 గం॥ల నుండియే జను 
తంకోవతండము లుగ వచ్చి సభాస్థలమున ఆసీనులగుచుండ్ 

ఎవుడు ఆ దివ్యవాక్కు-ను (శ్రవగానందనుగ విందుమాయ 

శ్రోతలు ఉవ్యిట్లారుచయండిరి. సరిగా 9 గం[లకు భాగవతా 

గారు వేదికపై కీవచ్చి నిల బ'డీరి అవహ్యనసంభుమువా 

శథకునికొఅకై ముందుగనే ఒక బ)వ్మ్మ ండమైన వువ్మమాఖ 

తయాకుశేయంచియుంచిరి ఆది ఇంతవజుకు కోనివినియెజు 

గని బహుసుందరమైన మాల. భాగవకార్ గారికి త, 
గామచు తరఫున అపూర్వస్వాగతము కావింపనెం 

ఆవ్యాననంభుమువారు వబదిరూప్యములు వెచ్చించి ఆ సుం& 

రమణీ శకునుమమాలను కట్టించియుంచిరి. సరిగా రా 

0 గంలకు భాగనకార్గారు వేదిక మె 8 ఎక్కగనే వ 

మెడలో వేయుట్లై అహ్వ్యానఫంభ శార్యధర్శిగారు (లా 

కండు. మోాయులేకపోశవుటచే) వున్పమాలను మతజోకనినక 

యమునే 'మోసీకొనివఛ్చుచుండెను. ఇరువురు వ్యక్తు! 

మోయలేక మోయలేక, ఒక “సెద్ద పుష్పమాలను తన యొద్ద 
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చ్చుచుండుటను థాగవత్యార్ గమనించిరి, అట్టి సుందర 

లను 'కౌనింతనజ కచటను చమాచియుండ లేదు. ఇక ఒక్క 

ములో తనకు అపూర్య, ఆలా! సన్మానము జరుగనున్న 

) యాతడు గ్రహించి తనలో కానిట్లు అనుకొనెన అవా! 

త సెద్దమాల ! ఎట్టి కుమిమరానుల నమూహాము! గులాటి, 

మంతి, మల్లె, సంపెంగ మొదలైన రకరకముబ వువ్పను లు 
ర్చబడియున్న ఈ అద్భుత నవువ్పమాలను నాజీవితములో 

విదివజెకిన్న డును మూచియుండ లేదు _ అహా! ఎంత ఘన 

న్మానము నాకు బరుగజోవుచున్నది | ఈ రోజు నా జీవిత 

౨న చెప్పుకొనథగిన వికేవదివనము. (Today ig the must 

pplest day [2 my ltey” _ అన్ని ఈ (పశారముగ ఆచారి! 

ాళిరో ము ణి తనలోతాను' భావించుకొని ఉప్పాంగు. 

0దెను, i Je 

కుండ థొద్దిసేపటికీ శార్యదక్ములం ఛభాగవశార్గారి 

'డలో వున్సమాలను చేసిరి. సభికులు అనంద సరవశులై 
వృట్లు కొట్టి. ఇక కథ (ప్రారంభము శానున్నది, అట్టి 
'లో భాగవకార్ గారు. ఒక్ష విఫరీత్మమైన వేదనను అనుభవించు 

న్నట్లు (పజలు గమనించిరి అతని ముఖక్సవళ్లికలో వదియో 
-ధృవచ్చినట్లు, , ఆతిజెందులకో భాధపడుచున్న ట్లు గ్రోళలు 
లినికొనిరి అతిడు తస్మై వ ట్ర ము ను. దులువుకొను, 
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చుండెను. ఒకలంతయు చేతులశో పజీపజీ తుడుచుకొను 

చుండెను. జనుల శోమియు బోధపడలేదు. వారిక (పారం 

భించకుండ ఈగడేమి నానాఆవ్యోలు వడు చున్నాడని (ోతిలు 
కంగారువడు చుండీరి. జరిగిన వివేయమేకునగా ఆ ఫువ్చ 

మూాలలోని' గులాబివున్వులలో ఎజ్జచీమలు ఉన్నవి అవి 

భాగవతార్ గారి ఒడలంతయు (పెకి కుట్టదొడం గను ఆ 

"వేదన దుర్భరముగనుం డెను, శృవ్పమాల ీనీవేయుదమూూ 

ఉంచుకొందోమా, (పాణసంకటమః._-ఈ పరిస్థితిలోపడి భాగ 

వకార్గారు సౌానాయాతీనలనుభవించుచు? ఈరోజు నాళ్ళీవిత 

ములో మహా 'సోళ్ళాగ్యమైనదివసము గంట్లు ls the most 
miseréb'e day ln my Hte |.అని వాపోవదొోడగోను.. తోడనే 

యతిడు ఇతరుల సనోయముచే అమాలను శీసిదై చి [పక్కన 
ఉంచి క ఖా (వవచమును ఉప్మకమించెను 

చూచికిరా ! మవానుఖకరమైనదినయు ఒకో తణనములో 

మహాదుఃఖకరమైన డివనముగా పరిణమించినది. ' జీవితము 

నుఖమజఖముల సముచ్చయను. “కానన నుఖముకలిగినవుడు 

పొంగశాదు.. దః ఖము'లు 'వచ్చినవుడు (కుంగర్గాదు. 

పానంచిక వ స్తువ్రులదార్థిరా లభించు నుఖమునుబూచి మురిసి, 

పోరాదు. 'దృశ్యవదార్థములవలన కలుగు. నుఖము . శణిక 

మైనది. దానిని నమ్మ రాదు, "వెనువెంటనే దుఖమువ చ్చీ 

ఆవరించునను విషయమును మజువరాదు. : 
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“నమ దుఃఖ సుఖం ధీరం” ఆని గీశాభార్యుడు "సెలవిచ్చి 

నట్లు సుఖడ ణఖములందు నమభావముకలిగి, అ కెండిటిని "లెక్క 

చేయక, నిరతిశయ అత్యనుఖమునై యత్నించుటయే విజ్ఞుడు 

చేయవలనిన బని. 
౯ 

నీతి: సుఖము వచ్చినవుడు పొంగరొదుం 

దుఃఖము చచ్చినవుడు కృంగరాదు. ముఖదంకఖము 

లందు సమభావను కభిగియుండవ లెను. 

జ్ఞానోదయము 

పూర్వకాలమున ఒకానొక పట్టణనున ఒక 'భనికుడుం 
శౌదినాడు. అతడు వ్యా పారముచ్యారా లతలకొలడి అస్తిని 

నంపాదించెను  ఒకనాడతని కొక సంకల్పము 'బెనించెను + 

ఆదియేదనగా ఈ్కపపంచమున ఎందబో చక్కని గృవాములను 

సౌధములను నిర్మించుకొని శావురముండుచున్నా రు. నాకు 

వరమా తు డు కోట్లకొలది ధనమును (పసాదెం వినాజు, 

అట్టిచో ఈ చిన్న గృహామునం'జే నాజీనితమ ను గడుసనేల ? 

(్రైహ్మోంకమైన (పాసాదమును, రాజభవనమును వల నిర్మించు 

కొని కావురముండరాదు ? కావున ఎన్ని లకుల్మదవ్యచయు 
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నైనను ఖక్చు'షేట్టి ఇంగివజికు కని విని యెజుగనట్టి, అపూర్వ 

భవనమును నిర్మించకొనీ అందు నివశించెవను .. ఆన ఈ 

(వ్రకారముగ ఆ ధనికుడు గొప్పగొప్ప మేస్ర్రీలను చేలకొలదీ 

కారి రులను నియోగించి రెండు సంవత్సరము లలో రమణీయ 

మగు వార శ్రే "మొకచానిని నిర్మింప జేసెను. 

అ (పాసానము అత్యంఠ మనోహనముగ నున్నదై 
రాజభవనములను గాక మటివింప శేయాచుండేను. పది 

అంత న్తులాగల _్రవహ్మాండమైన సౌధమచ్చ్కి (తి ఆంకి స్తు 

నందును నవీనపద్ధశులో వర్చాబుశేయబడిన చిత) విచిత) 
పరికరము లెన్ని యో , అమర్ధ్పృబడీ కనులపండువగా నుండెను, 

ముఖ్యముగా అన్నిట్కంయచె పైనున్న అంతస్తు (పత్యేక అం 

శాళములతో. గూడినదై, స్వానపానాది సన్నుగ్త సౌళర్యిము 
లతో గూడ్స్ చూచుటకు ముచ్చట గొలువుచుంజెను, ధని 

తుడు (శ్రీందనున్న “తొమ్మిది అంక స్తులను అగ్జెకిచ్చి "కాను 

మాత్రము కుటుంబముక్ో నద పదవ అంత స్తునందు కావుర 
, ముండుదుండిను. కనుకనే అధానిని ఎంతయో . మనోవార 
ముగ తీర్చిదిసైను. , ఆ భవనమ్సు అందును ముఖ్యముగ 

ధనికుడు గ్వ్యయముగ వసించు. పదవ అంక స్తు చూపరులకు 
దిగను 'గొతువుదు చుయుని ఇృష్టిని.. జ్ఞాహమునకుజెచ్చు 



వరమార్థకథలు వ 

ధనికుడు తాను నిర్మించిన గృవామును జూచే మురినీ 

పోవుచుండెను. ఆ వట్టణమునకు పెద్ద లెవకు విచ్చేనీనను, 

వారిని తన గృహము శకు తీసికొనివచ్చి ఆంఠతీయు చూసించి 

పంవుచుండెను, ఒక విజిటర్స్ బుక్ (1141108 Bock | వర్చాటు 
చేసి తన భవనమును గూర్చి ఇతికులచే వారి అభ్మిపాయము 

లను అందు లిఖంప చేయుముండిను. (వళివారును కామిట్టే 

నర్వాంగ సుందరభవనము నింతవజ కెచటను కని విని యుండ 

"లేదనియు, ఇది లోకోత్తర నుందర భవసమనియు అందు, వాసి 

'వెళ్లుచుండిరి. నారి యా అభ్మిపాయములను తిలకించి ధనికుడు 

పరమానంద భుతుడగుచుం డెను. 

ఇట్లుండ ఓకనాడా పట్టణమునకొక సాధువు విజ్చేసెను. 

ధనికుడు ఈ సాధువుగారిని కన యింటికి ఆవ్యానించి భిక్ష 

వర్పాటువేసి, భోజనానంఠరము తన గృపామంతయు అఆకీనికి 

చూసెను. (కిందనున్న తొమ్మిది అంతస్తులను ముందుగా 
మూవీ తుదకు కాను స్య య ముగ నివనీంచుచున్న పదవ 

అంక న్తునకు సాధువుగారిని తీసికొని న్లో, ఆచటగల (పతివస్తు 

వును వివరించిచెప్పుచు అంతయు దూ స్లైను, _సొథువుగారు 

అదటచట గల ఆధునిక సౌళర్యములను మిరిమిట్లు గొలువు 

చి(తపిచ్శిత వస్తుసామగ్గిని, ఆలంశారిములను జాచి పర 

మాక్చర్యము నొందెను. ఈ పికారీముగ' అంతయు భూపిం 
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చిన. విదప ధనికుడు 'మనాత్మా! ఈ గృహమును గూర్చి 
మా యభిప్రాయమును. కలియ జేయువని కోరగా అంతిబ 

సాధువ్రగారిట్లు వచించిరి..ఓయీ!.. ఇట్టి దివ్యభవనమును 

చేనింకవఆకెచటను మూచియుండలేదు. ఇది అపూర్వముగ 

నున్న కై చూపరులకు మహోల్లాసమ ను గభుగజేయుచున్నదను 

టలో ఏలాంటి నందియమ.నులేదు. ఆయి'కే ఒక్క వివయ 

మున్న మాఠ్ళము నాకు చాలదిగులు కలుగుచున్నది. ఈ 

ముద్దైన మారు చనిపోయినపుడు మిమ్ములను దింపుట కష్టము, 

మా శేపమును పది ఆంత సులు దింపవలెనన్న వాల కష్టము ! 

ఆ వాక్యములను వినగనే ధనికుని గుండె (బక్షలయ్యెను- 

భవివ్యత్తులో తనకు మృత్యువు సంభవించుననిగాని, ఆవుడు 

తవకును తన ,భవనమునకును ఎడబాటు కలుగునని అతడు 

కలలోనై న ఊహించలేదు, తాను, తన భవనము శాశ్వత 

మని తలంచి దానిని గాంచి మైమరచి పోవుచుండెను. అట్టి 

సమయమున సాధువుగారు ధనికునకు కనువివ్వు కలిగించిను. 

భవిన్యుత్తులో జరుగబోవు ఒక మనో “ప్రమాదము నాతనికి 

గు ర్తునక్సు వచ్చెను, అదియే మృత్యువు, దానిని మజచి 

జనులు భోగవిలానములలో మునిగి, ప్రాపంచిక వ్యవహారము 

లలో నిమగ్ను లె, నామరూవ జగత్తు సత్యమని నమ్మి విషయ 

ముల వెంట పరుగిడుచు తను సౌందర్యము, తమక్షీర్హి తను 
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అధికారము తేమ ((వతిష్థ తమ గృహోమారాదులు చూచి 

మురినీసోవుచున్నారు. సాధువు వచించిన వాక్యముద్వారా 

ధనవంతునకు (వపంచన స్తు న్యగాపము దృగ్గో చరమ య్యెను. 

Wty న్తువుల యణికళ్వము అనుభాతమయ్యును. ఆతనికి 

జ దయ ము కలిగెను. ఆప్పటినుండియు అశడు తేన 

భవనముపై గాని ఇతర వస్తున్నలపై గాని మమత్యముం దక, 

అట్టి శణిక వనస్తువాలముపై విర_క్షిగలిగి శాశ్వ్యతమగు పర 

మాఠ్మనే ఆకయించి, జపష్క ధ్యానపరాయణుడ్రై జీవితమును 

నద్వినియోగ పజచుకొనెను, 

",బనుల్లు తేమ సంపదలను వైభవములను జూచి వీజ్ణీ 
వీగరాదు. 

మా కురు ధన జన యౌవనగర్వం 

హారతి నిమేషాళ్మాలస్సర్వది 

అను కంకర భగవత్పాదుల వాళ్యానుసారము ఆవి 

యన్నియు శాలగర్భమున అంతరించిపోవును. గోవిందుడొకడే 

శాశ్వతుడు, శావున ఆ పరమాత్మనే భజించవలెను 

(భజగోవిందం) అతనినే ఆకఏయించవెను. బాహ్యావ స్తువు 

లన్నియ్యు తుదకు 'బేవాము కూడ కాల్మకమమున నళించిపోవు 
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నను పకమళత్యమును వ శాలకుందుశు నజువ రాదు. ఈ 

(వూర మెటింంగి వ్యవహార మాచరించుచున్న ప్పటికి క 

యందును తగల్కానకు భగవంతుని ఆక్రయించి కాలము 

గడువువాడు ధన్యుడు. అట్టివాడు భాన్యావ స్తువులవై మమల్వ 
ముంచక తన హృదంయస్థ పరమాత్మను ఈ జీవితమంచే 

సాశకాత్క-రించుకొని కృ తార్థుడు శాగలడు, అటి ట్టి ఆత్మ 

సాశ్రాళ్ళార మే జీవితవరమార్తమని సక్యులు గు_ర్జెరిగి అడ్డానన్ 

యత్న పూర్వక ముగ బజేసి ధన్యులు కావలయును. 
ఓ 

\ 

పీత్తి ; ప్రావంచిక వై భవములు అళాశ్వతములు 

వానిని చూఛి మురిసిపోరాదు. తామచేనిన వుణ్యమే, 

తానుపొందిన అర్మజ్ఞానమే తన్ను రక్షించును, 

గాటు? 



22] 

యద్భావం తద్భవతి 

పూళ్వ 'మొకానొక వ ర్తకునక్కు శీర్ణయ్మాత శోయవల 
నను సంకల్బ ముదయించినది. య్మూశ్రకు శావలనీన పాభే 

యమును, (దన్యమును గైకొని అతడు పాదణారిమయై ఇల్లు 
విడిది ఏకాకి గ బయలుదేరాను, + తోవలో ఆచటచట 
సతరములందు, ధర్మ శాలలందు అన్నము వండుకొని తినుచు, 
వికమించుచు అతిడు తశ య్మాగేను కొనసాగించు 

చుండెను. అటు మాసములు గడచినదో లొన్ని వందలమెళ్లు 

(హయాణము జరిగినది ఆతడు 'వెళ్లదలంచిన ఫుణ్యత్షేతము 

ఇంకను కాల దూరమున నుండెను. కాని పట్టుదల వీడక 

య్మాతికుడు గమనము సల్చుచుండెను. | 

ఇట్లుండ ఒకనాటి మిట్టమధ్యా వ్నా నమయకమున, ఎండ 
శేవముగ కాయుచుండ, కాలికి చెప్పులుగాని, తలపై గొడుగు 
గాని లేనందువలన య్మాతికునకు నడక దుర్శరముగా " నురీవెను. 
దినకరుని శ్లో కీరణరంజాతము పాంథుని శరీరము మిక్కు-ట 
మగు కాషమును గలుగజేయుచుండెను. ' వ్మిశమించుటకు 
చుట్టుపక్కల ఎచటగూడ ఒక చెట్టుగాని, ఒక కల్లుగానీ 
"లేకుండెను. ఒకె చెవు ఆకలిభాధ, మరొళవైవు ఎంటడేడిను 
వలన -- వీనితో య్యాలికుడు సతమతమై పోవు మండేకు. ఇట్టి 
నిలో దవ్వున (బహ్మోంకమైన వృతుమొకటి ఆతనికి గోచరిం 
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చెను అది ఒక అరమైలు దూరమున నుండెను, పాంథుడు 

వడివడిగ దానివై వునకు తన నడకను కొనసాగించెను, ఎట్ట 

శీలకు అజ్జానిని జీరి డాని శీరలచ్భాయయందు ఒకింత నేల 

విశమిం చెను, 

అది మధ్యాన్నాము ఒంటిగంట సమయము. ఒడలం 

తీయు చెముట శామచుండ తుడుచుకొనుచు 'నమోసమున 

ఎచటనై న జలాశయమున్నచవో స్నానమువేసిన బాగుండును 

అని ఆతడు సంకల్పించెను తోడనే నృతముపైనుండి జల 
జల సీళ్లు రాలజొ చ్చెను,  అకాశగంగ అవిర్బవించెనా యను 

నట్లు దివ్య సోతము వృశ్ష్మాగమునుండి | క్రీంగకు పధహింప 
దొడ?ను, 'ఇది వమి అశ్చర్యమ.!” అని పాంథుడు విస్తు 

పోయెను. పూర్వ మేమవాసీయుడో ఆ చట్ట కింద గొప్ప 

తపస్సు చేసినందువలన ఆ వెట్టనకు కల్పవృయేముయొక్క- శి 

ఆవిర్భవించెను, అనగా దాన్ని కీంద ఏవరు వది సంకల్పించిన 

అది నర చేర్తుచుండెన్ను పాంథున శానిషయను శెలికుదు. 

కనుక నే ఆ 'అలవనాహమను జూచి  అచ్చిరు వొందెను 

య్య్మాతికుడు ఆ మందాకిసీసలిలధారలయందు స్నాన 

మొనర్చి చేద తీక్చుకొని, కొద్దిసేపు విశ్రమించి “అకలి మండి 

వోవుచున్నది; చక్కని భోజనమువరైన లెచ్చిపెట్టినవో ఎంత 

బాగుండును1) అని సంకల్పించిన. కల్చ్పవృతమ్ముక్రింద ఇట్టి 
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సంకల్పము చేౌను కావున తళ ణమే అచ్చోట వంచభ మ్య 

పంమాన్నములతో నిండీన విస్తరి (పత్యతమయ్యెను.. బాట 

సారియొక- ఆనందమునకు నే.౦లేకుంజిను “అవా! ఇది 

'మేమివింత ! భగవంతుడు నామై ఎంటి కరుణ మృతమును 
నర్షించుచున్నాడు! అని లోలో న భావించుకొనుచు, పవుల్లిక 

చేరన్కు-నై. దివ్యమగు జయ్లావోరమును కడుపార భుజించెను, 

భోజనానంతరము తిరిగి యాతిడిట్లు సంకల్పించిన. 

జోలి ఏశాంతెస్థలమ , ఒంటరిగా నుండుటకు నాకు భయము 

కల్లుచున్నది సహాయ మెవరును లేరు. ఇంటియొద్ద నున్న 

నా భార్య ఇచటికిగనుక విచ్చేనీనవో నాశింతయో గ్రైర్యము 

చేకూరగలదు,” ఆది కల్పవృతము కావున వంటనే అతని 

సంకల్పము ఇర వేళను, ఎక్కోడనో ఉన్న అర్థాంగి అ, చెట్టు 

(క్రింద హత్య తమయ్యెను. అయితే భార్యనుజూచి ఆతడు 

అశందపడలేదు. అతనిలో ఈ ప్రకారముగ నొక విఠర్కము 

జనింపదొడగాను. _ కొన్నివండల మైళ్ళ దూరముననున్న నా 

ధర శ్రక్ని ఇచటి! ఎట్లు రాగలదు! అసాధ్యము. ఈమె నిజ 

ముగా నా భార్భ్యయో, "లేక ఏదైన దయ్యామో [ఏ ఇట్లు 

సంకల్చ్పింఛుటయే తరువాయి భార్య అద్భక్యమై అచట ఒక 

దయ్యము వృత్యక్షుమయ్యెను, ఆ దయ్యమ.ను జూచి యతడు 

“క దయ సము నన్ను మిింగివేయునేమో” అని యనుకొనెను, 

తోడనే అది వానివైబడి పీకి తిన్నివె-చెను... యీక్రిషడు 
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మరణించెను. 

కల్పవృతుము క్రింద జీరిళవ్పటికీని యూత్రికడు తన 

మృత్యువును కానే కెచ్చుకొనిను. తన వినాశమును తానే 

కలుగొజేసికొనెను. _ జీవులయొక్క- నికి ఈ (వకారముగనే 

ఉన్నది. తోను వార్టవముగ మోడిన్యకూవుడెయ్యి, ఆ 

విషయము మజచిపోయి తాను అల్పుడని భావించి సంసార 

కూవము న సడి తన బంధనమును కాచే కల్పించుకొను 

చున్నాడు. తత్ఫలితముగ అ నేక జన్మలనుండి దుఃఖయాతే నల 

ననుళవించుచు శ్నాడు. 'నకముముగ ఉపయోగించుకొనినచ్యో 

తన మనస్సే తన్ను ఉద్ధరంచగలదు, అజాగ9 _త్తగనున్న చో, 

సోమరితనమ.ను నహీంచినచో, తిమోగుణమును వ్యశయించి 

నచో, తన మనస్సే తన్ను ఆంధఃపగమునకు చేర్చగలదు, 

*యబద్భానం తదృవతి” | కానట్లు తలంచునో అశ్లేఅగును]_ 

అను విధము తనర్ముక్య నిత్య శుద్ధము కృ అత్మస్వఢూపమును 

గూర్చి నిఠంతరము చింతన చవేయాచుండినచో, అట్టి దివ్య 

రూవుడే తాను కాగలడు, అట్లాకాక అపవిత్ర) సంకల్పములు 

కలిని శుణికమై, నక్వరమై, మలమ్మూతనులణో నిండియుండు 
"జవాను తానని భావించుకొనినవో బంధనమున చిక్కుకొన్మి 

జనసమరిణకూనటోధల ననొభవించేగలడు. కావున తన 

ఉగ్గారమునకు జీవుడు కొనే కర్త, అశ్లు తన పతనమునకు 
కానే కారకుడు, ఈ సత్యము చుగుక్తెతీంగ మనుజుడు. నిరం 
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తుము ఊర్గ్యదృష్ట్రీ, ఊర్థ్యభావములు ఉన్న కాశయములు 

గలిగి.___1001 up, aim high _ అనునట్లు మహోన్నత పం 

మాత్మ దృక్పథము గలవాడై కరించుగాక! " 

సీతి;_ మనుజుడు తన్ను తానే ఉద్దరించు 
కొనవలెను. ఆర్మానుభూతినిబడసి అమూల్యమగు 

మావవజన్మను సార్థకవజచుకొనవలెను, వవితమగు 

మావనజన్మను దురువమమోగము చేయరాదు. 

దుష్కర్మ ఫలితము 

పూర్వకాలమున ఒకానొక వట్టణ (పాంఠమున గజ 

దొంగ ఒకడు కావ్రరముండెను అతడు వొంగతనమున 

అరిశకేరినవాగు, _ (జల సొత్తు క్రమముగ వారించి, చారి 

దోవిళ్లుచేసి, పలువురను వధించి ఎన్ని పర్యాయములో జైలు 

కి త అనుళవించినవాడు. అతని హృదయమున దయా 

చామీ.ణ్యములకు చోయులేదు... అతినికి రాతి పగల.వంటిది, 
నిర్భయముగ భీకరారణ్యములందు, నిర్జన ఫర్వత్యపాంకము 
లందు నిశీథనమయ మున సంచరించుచుండెను. అమాయకులను 
దోచుకొనుటలో ఆంజెవేసినచేయి ఆతడు, ఈ (పకారముగ 
అతడు తన జీనికమును (గోష్షమొన వృకొనుచు; పాపమును 

మూటగట్టుకొను చుండెను, ' 
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ఇన్లుండ ఒకనాథు ఒకానొకోట వారి కథ జుగు 

చుండగా, జనులు తిండోసతంఢెముంగ ఆచటకువచ్చి నిస 

భితో భగవత్మ-థ్యాకవణము. గావించుచుండగా, "కాక 

మృదంగాదుల నుధు ధ్వనులు భక్తుల నీనలక సోకి తన్మయ 

'మొనక్పుచుండగా, అఆ శేదుకగాంచుట-. వచ్చిన జనులమధ్య 

అ దొంగ కొద్దిసేవు కూర్చుండెను. అ సతి గర్భమును 

గూర్చెన (పసంగము నడుచుచుండెను, అమూల్యమైన 

మా నవజీవితమును పాపఘాయిన్టమెన "కార్యములందు వ్యర్థము 

చేసినచో, తత్ఫలితముగ జీవుడు ఫఘోర యమయాతనలను 

అనుభవింపవలనిపచ్చునను సిద్ధాంతమును కథకుడు మనోరంజ 

కముగ (పలిపాదించుచుండెను. అ వాక్యములు వినగ నే 

తస్కకుని హృదయమందు ఒకింతపరిణామము కలుగ నారంభిం 

వెను * “ఈ పాపను (బతుకేల ? జానెడు పొట్టకొజకై అవి 
నీరికరములై న కార్యముల శా చీకించుట సిగ్గుచేటు: ఛేవిన్య 

'శ్మా-లమున ఏది (శేయమును ఒనగూక్టునో వది ఫోళ్వలి 
నుఖముసంగునో చానీకి ఆ(శయించవ లెనుగాగి స్ శార్య 

మ.లకు గడంగ ఒకింత (ప్రాపంచిక సుఖమును తాత్కాలికముగ 

సంపాదించుట క్రై యత్నింపరాదు, సాపముమొక్క. భయంకర 

పరణ 'వుములను ఇప్పుడే యో చింనుకొని సత్సథమున బజనుటాకి. 

కృకనిశ్చేయులు కావలయును... అని ఈ (ప్రకారముగ ఈ 

వోరళిఖామణి తనలో తాను వితర్మించుకొనుచుండెను, 
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శారి మాయ బలీయమైనది, ఘవనాననలు తొలగుట 

కష్టము. ఆవి యున్న చోట మంద దై రాగ్భములు పనిచేయవు, 

బహుకాలము. చిత్తమున ఘనీభవించియున్న పాపసంస్కార 
ములు అకస్మాతుగ తొలగుట మాటలా * ఆవి ఒక రాగాన 

జీవుని వదలవు. పెద్దల సహవాసముచే ఒ$ంతపరమా్గి 

గంధము అంటినిను అది నిలుచుట కష్టము. వాసనా పాబణ్య 

ముచే పాతనంస్యారములు జనులందు ఎగ లెగ్ పడుచుండును. 

అజేవిధముగ మన గజదొంగకును హరికథా (శవణముచే 

ఒకింత ధర్మబుద్ధి ఉదయించినను బహుకాలము. చిల్తీకుపాం 

మున రూఢి,డియున్న దొంగబుద్ధి ఆకనిని వ్లూర్తిగ విడువ 

చేదు. అందుచే ఆతడొక నిశ్చయము శావించుకొ నెను: 

“ఇప్పటికి నా జీవితమున ఎన్నిచందల వర్యాయనులో దొంగ 
తనము చేసిరిని దొంగతనము పాపమను విమయము ఇపుడు 

ఖాయమైపోయినది: ఇక మాదట అట్టే పాపకృళ్య మెన్నడును 

శోయరాదను గంకబల్బముకూడ నాయందు కలుగుచున్నది, 

శాని పొరపాటు బహుకోల్యగవాసాటునీ అలవాటుగా మారి 

యున్నడి కాబట్టి ఒక్కసారిగా అమాంతముగ ఈ దుర్వ్య 
సనమును వదలలేకున్నాను. ఆందుచేత ఇప్పుడు ఓక్క. పర్యా 
యము మాత్రము ఒకానొక "పద్ద దొరగతనమువేసి గ, 
మీదట దానిని పూర్తిగ మానివేసదను. లోకమున ఆంధ? 
కంబ (శ్రీమంతుడు రాజు. కాబట్టి శటిరారి రాజుగా) 
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ఇంట్లో డొంగతనయ'చేనీ, అదియే. నా జీవితములో చివరి 

దొంగళతనమని భావించి ఇకోమోదట దానికీ భరతవాళ్యమును 

పలిశేదను.*: 

అని ఈ స్రకారముగ నిశ ీయిరిచి ఆ భన్కరశిరోమణి 

ఒక జ్యోతిము-నియోద్దకు వళి “మవాళ్ళా 1 రాజగారింటి 

యందు దొంగతనము చేయుటకు ఓక చక్క-ని ముహూర్త 

మును, "తాము నిర్ణయించి చెప్పవలెను. అంద లకు యోగ్య 

మగు కట్నమును చెల్లించైవను”_అని పలకగా జ్యోతిష్కుడు 
కన్నెలజ్హుచేనీ, “యో! మేము సెండ్లీంద్లకు, గృవాపవేశము 

లకు లగ్నములు ెట్టువార నేకాని దొంగతనమునకు క దు. 
సీ వాక్యములను ఎవరై శ కొంపతీనీ వినినచో నిన్ను, నన్ను 

కూడ (శ్రీ కృష్ణబన్మస్థానమునకు తీసికొని వెల్లైదప... కావున 
ఇకనీ ప్రసంగమున్ను కటిపెట్టి శీఘ్రిముగ ఇచ్చోటు వదలి 

పొమ్ము” అని గద్దెంచిచెప్పును వెంటనే గజదొ౦గ 

జ్యోతిమ్మని చెవిలో పదియో రోవాన్యముగ న్దాప్పెన,ు త 

మాటలు వినగనే జ్యోతిష్కుడు పరనూ నందయుకోో చిందులు 

తొక్కుడు తనయొద్దనున్న జ్యోరిమ్మృ- గ)ంకములన్ని టినీ 

తిరుగ వేయగొడగాను, జ్యోతిష్కు-ని చెవిలో దొంగ చెప్చినది- 

కనాభగము స్వాహలో అను య్యుకీవాక్యము, ఆనగా “ఓ 

జ్యోతిమ్కు డుగారూ! రాజాగారింట్లో దొంగిలించిన ధనములో 
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దీకు సగం, నాపనగం!ి ఆ వాక్యము వినగనే సిద్ధాంతి 

ఆనందడోలికలలో ఊగులాడుచు, తనకు రాజుగారి నంపదలో 

కొంతిభాగము తప్పక రానున్న దని సంతనీంచి, తిధినార వ రము 

లను 'లెక్కగట్టుచు ఒక చక్కనిముహూ_ర్హమును నిశ్చయించి 

దొంగకు చెప్పెను “నేటిదినము ఆర్థర్మాతి 19 గంకల 9 

నిమువములకు నీవు రాజుగారింట్లో వ వేశించినచో ఆద్భూత 

యగు కార్య సాఫల్యము సిద్ధించును.” అని సిద్ధాంతి పలుకగా 

చొంగ ఆ సమయమును గు చు విట్టుకొని వెడలిపోయెను, 

ఆది నికీథరమయము, అర్థర్మాతి సమావించుచుండెను. 

అంథకారము నలుదెనల దట్టముగా వ్యావించియ.౦డిను. రాజ 

ఇన వనమున ఆందణును గాఢనిద్రలో నుండిరి ఆ ముహూ 

_ర్వబలమేమిమోకాన్ని శాజప్రొసాదము మయొక్కో- డ్వారపా 

లకులు కూడ అత్తతిీ నిదులో తన్మయ్ములే యండిీరి, ఆందుచే 

దొంగ నిరాటంకముగ లోనికి ప్రవేశింప లైను, బాగత్స్ర 

కంచముయొక్కో- నృవాయే ఎవరికిని లేనందున దొంగ నిరా 

షోరాటముగ తేనవని సాగించుకొని పోవుచుండెను. తాను 

తెచ్చిన నంచులనింణా బంగారివు పాాతలను, విలువగల ఆభ 

ఈణాదచులను వేసికొని మూటగట్టుచుండెను, మరల ఇట్టి 

నసుముహ్వూర్తము, ఇట్టి వవాదవకాళను దొఅకుట దుర్గభమని 

భావించి దొంగ చాలసేవు దొంగతనము చేయనారంభిం చెను 
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ఇంతలో తెల్లనాకెను. రతక భటులు న్మిదలేచి వొంగను 

పట్ట్యుకొొనిరి. వానిని పాశములచే బంధించినైచి రాజుగారి 

యొద్దకు గొనిపోయిరి. నృపాలు డంతీయు విచారించి సవుపై 

'చెర్తిములతో సూణుదెబ్బలు అతనిని కొట్టానట్లు అల్ఞాసిం చను. 

రాజాజ్ఞ ననుసరించి భటు లాకనిని దూరముగ తీనికొని 

cH నీపై (ప్రవోరములు సల్చుచు "జబ్బలను 'లెక్క_ సెట్లు 

చుండిరి వబదీదెబ్బలు తినినమోదట నొంగ భటులపో యీ! 

ఇకనన్ను కొట్టవద్దు. నా థాగస్తుడొకడున్నాడు  తీక్కిన 

యాబై దెబ్బలు అతనిని కొట్టవలయును. మేము చేసికొనిన 

ఒడంబడిక (పకారము సగము అసి అతనికి దక్కవలెను'వి 

ఆ వాక్యములను వినినతోడ"నే భటులు నివ్వరబోయి, జరిగిన 

వృత్తాంత మంతయు ెలినికొని దొంగతనమునకు లగ్నము 

పెట్టిన బ్యోశిష్య-ని చెవి మెలిపెట్టి' అచటి! తీసికొనివచ్చి 

పీఫ్టవంచి తక్కీ-న యాభై దెబ్బలు అకనిచే తినివించిరి. పాప 

వార్షమును (ప్రోళ్సహ్ంచిన కారణముచే పాపఫలితమగు 

దుఃఖమును ER డనుభవింవవలసి నచ్చెను 

కరా కాశయితా చై వ (సేకకక్చానుమోనకః 
వుణ్యకార్యే పావశార్యే చత్వార స్పమభాగినః 

ఫైనునట్లు వుణ్య కార్య మందు గాన్మిపాపకార్య ముందుగాని చేనీన 

జాడు, చేయించినవాడు, పోత్సహించినవాదు, అమాదించిన 

"6 
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వాడు, నలుగుకుకూడ సమానముగ సలితన. లను బొందాదురు, 

వుణ్యశార్య తత్చిరులు సుఖమును సమానముగ వంచుకొందురు 

సాసాచరణ fలుకు దుఃఖమును సమానముగ పంచుకొందుకు 
*"ఖయందు దెంగతినముచేసిన గజదొంగ దొంగతనమును 

(పోశ్సహించిన బ్యోతివ్యు-డు ఇమువురును శివ. ఏమానముగ 

అనుఖ వించిరి. కుట్టి పాపశాం స్రముల నివపను చేయరాదు 

వానీని (పోత్సహింశను రాదు దుమ్మ-ర్మల యెక్క దారణ 

సలితిములను ముందుగనే ఊహించి అపాపకర్మలకుశాళ పతముగ 

తిలోదకము లొసంగపలెను, కర శ్రనిాంతము అ పళివాత 

మైనది కావున జీవుడు తానుచేయుకర్మ పవ్మిత్రవంతమై, దైవ 
గంధయుతమై పాసరహీతమైన పరోపశారయు క్రమై యుండు 

లాగున చూపవలెను, అవుజే జీవితము చక్కగ రాణించును 

ఛగవదను[గవామున్ను జీవునకు నంర్మపాప్పముగును మాన 

నత్వము సార్గకమగుట కిట్టి సనదావారము జనులాక )యించ 

వలెను, దుష్క్యృత్యములను వకాలమందును దర! జేర్చరాదు. 

నంసారద ॥ఖమంతరించుట కిదియే వక మార్ష్ము, 

సీతి_ పాపము మొక్క ఫలితము దుఖమని 
యెొటింగి పాపకర్మను లవలేశ మైవను చేయరాదు, 



మనస్త్యాగవేం పరమానంద హేతువు 

పూర్వ మొశానొక పట్టణపరిసర పంతము లందు 

గొప్పపర్యత మొకటి కలవ, అది నుదూరముగ విస్తరించి 

గగనచుంవితవృతరాజములతో శాసిల్లుచు దట్టమైన ఆడవు 
లతోగూడి కోభాయమానముగనుంకెను. ఆ పర్వతిముమొ క్క- 
దకీణభాగమున ఒక చెద్దగువా కలదు, ఆ గువాలో ఒక 

శవస్వి ధ్యానము చేసికొనుచుండెను.  కందనోూలమ.లనుు 

ఫలములను భుజించి, సమీవమునే ప్రవహించు సెలయేటిలో 

నీవ (తాగి ఆ మహాతు గడు తన జీవికను నిర్వహించు కొనుచు 

అత్మానుభూతిని బడయుటకొఆ కై. త్మీవతరరవ మాచెరించు 

చుండెను, కొంతకాలమున చి త్తమునగల వాననాడిమాలిన్యము 

తొలగిపోయి పృాదయము పరిశుద్ధముకాగా అత్మసాత్రా ఈ- 

రమును బడయగలైను. 'ఉద్యోగినం' వుకుమనింవాను వై తి 

లర శ్రా అనుస మవేన్న తీపరమా రయ త్నగీలుకై న ఆ 

యోగివృుంగనునకు ఆచిరకారనులో మోతుల తీ (క్తి 

నిద్ధించెను, జీవిత లక్ష్యము సీద్ధించనుగదాయని యతడు 

పరమానందపడుచు కాలమును గడువదొడంగాను, 

ఇక్తుండ ఒకనాడు తత్పెర్వతినమి పన ర్వియెన పట్టణము 

యాక్క- రాజు గురూవేశమును బడయదలంచి మహాత్ముల 

తొఆక్రై త్మీనమగు అన్వేమూను కొనసాగించుచు భాగ్యవశీమున 
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ఆ పర్వతగుహయందు తవమాచరింమచున్న ఆ యోగీశ్వరుని 

కడ కే తెంచెను. నద్దురూ తృ ముడగు ఆ మవానీయునకుసాష్టాంగ 
వందన మాచరించి నృపాలు డీ. పకారముగ వినయాన్వితు లే 

తన య భిప్రాయమును నివేదించుకొనెను.- 

“మహాత్మా! సంసార మొక బవ్మాండమై ననరశ 
కూపముగనాకు కన్పించుచున్నది. నాకు లలనామణులు కలర్యు 

ఐశ్వర్యము కీలమ్క ఉత్తుంగభవనములు కలవు మై న్యము 

కలదు, క్షీ ర్తిపిలిష్టలు కొలను. కాని వీమిలాభము! ఉండనలసినది 
మాత)ములేదు. శాంతి ఒకటియే చాల కొజతగా నున్నది. 

ఎన్నియున్నను మన శ్ళాంతెలేనిచో జీవునకు ఆనందమెచట? 

ఆహోర్మాత్రములు మనస్సులో ఒకే యాతన, శాగబ్వ్యేషము 

లతో, మానావమానములతో, అభిమాన అనక్తులతో మనను 
తల్ల డిల్లిపోవ్రచున్నది, నంపద యున్న ేశాని శాంతి లేదు, 

శాబట్టి మహాత్మా! గురుబేవా! ఈ ఘోరనసంసారసాగరము 

నుండి సము త్రరించు ఉపాయ'నేదియో సెలపిండు, సాంసారిక 
యాతేనలను తప్పించుకొను మార్గమును కరుణతో బోధింవుడు 

ఈ దుర్భర ఆకశాంకి పరిస్థితులలో మిరేమాకు (శ్రీరశామరత్ము 

మి దయాదృష్టిని మావై (ప్రసరించి ఈ భీషణ దానానలము 

మండి మమ్ము రమీంచి కడ జేక్చుడు!” 

భూపతియొక్క_ యాడీనవ చనమ.లను ఆలకించి (టవ్మా 

విద్వరిష్టుడగు ఆ తపస్వి త ౧కాలము మానగున హీం చి 
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అంతః! చె బున ఒకింతయోచీనవేసి తగి యారా జు తో 

నిటునియ. నృసాలా' భయప డవలనీన పనిలేదు, సీఎు చెప్ప 

నదేంతయు పరమ సత్యము, ఆశ్మేజ్ఞానము లేనివారి] ఈ 

సంసారమువలే దుప్పారనముగ, అనంతముగ గన్పటును' శాసి 

స్వర్వరా కాసానభూతి కలవారికీ బ)హాంగోమంకయు గోన్నుదము 

వలె అల్బముగ శానివించును, వాంతికి మార్షమును కేనిప్పులే 

పీకు బోధించెదను అయితే ముందుగా నీవ వ కార్యము. ను 

చేయవలెను. సీన్ర వెళ్లి చేశ చేశయులు తిరిగి (సపంచములో 

ఎందుకును పనికిరానివస్తు వేడియో శెలినికొని నాయొద్దకు రమ్ము 

తవ-ప3 నీకు బోధగావించెదను! 

గుకుచేవుని యాట్ల ను శిరసావహీంచి వెను వెంటనే రాజు 

అచ్చే బువీడి చనెను, గా)మ్మగామములు లీ నూ పట్టణము 

లన్నియు గాలించెను. అశేకులణో న సం పదించెను, శాని పనికి 

రాని వస్తువేదియు అతనికీ గో చరింపలేదు. వీవస్తువు చూచి 

నను నదియా ఒక పనికిఉపయోగించుచునే యున్నది. అట్టిచ్ 

ఇక పనికిరాని వస్తు వేవ కోల్లకు?..అని రాజు ఆలోచించు దుండెను 

గరు బేవుని (్నోప న్మి' నమాధానిము చెప్పన ₹ అనో రాజు 

నకు తోచపండెను. ఈవకారము ఒక నెలరోబులు గడచెను, 

కావి శార్యసా'ఫల్యము'కా లేదా, పనికీ రా నివస్తువేదియు రాజునకు 

శనృష్ట్రకండెను. తువకు హతాశుం్లై తన యసమర్థతను గురు 
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'బేన్లునప విన్నవింపవలించి అతడు ధ్యాన మొనరించుచుండిన 

పర్వతగువానకై వునికు వయనమై. పోన్రచుంగౌను. ఇంతలో 

మార్గమధ్యమి క నొకచోట దుర్షంధపూరిత్వనమున మలము 

పడియుండుటనుగాంచి అది యందులకు పనికిరాని నికృష్ట. వస్తు 

వని భావించి గుదుచేనుని (గ్రక్నకు భాగ్యనశేమున తిగు సమా 

థానము లభించెనని _వార్డోత్ఫుల్లమాననుడై త్వరితముగ 
గిరికందరమును చేరుకో నెను, 

ఇట్లు గురుసన్నిధానమునకు వూజ్యపాదులకు భక్తి 

(్రపత్తులకో (ప్రణమిల్లి నతశిరుడై చేతులు. కట్టుకొని ఇట్లు 
నచించెను _ జేవా! తమ యోజ్ఞ మేరకు చేశదేశములు 

“సంచరించి ఎందుకు పనికిరాని వస్తువేదియో "కెలినికొనివచ్చి 

తిని, మానవుడు విసర్జించిన మలము అతి నికృష్ణన, హీనమై; 

దుర్గంధ శరిపూర్ల మై, హేయమై, సర్వులచే దూష్యమై ఎందు 

కును పనికిరాని వ్యర్థవన్తువుగ నాకు తోచినది ' 

రాజుయుక్క_ ఆ వాక్యములను విని గురుచేవుడీట్లు 

(బోధించెను, - త భాపాలా! మనము అన్నింటికంటె నిక ఎప 

వస్తువని నీవు చెప్పితివిగదా. ఆ మలమెట్లు వర్పడినది 1 

వీ యంత్రము. దాని నా పీకోరముగ తయారుచేనినది ? 

"జీహమను యంత్రము. "కెలిసినదా 1 (క్రిందటిరోజు రాశి 

మనుష్యుడు. పంచభథ్య పరమాన్నము, చక్కని స్యాదివ్య 
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భోజనము, గారెలు, బూరెలు, మధురాలిమధురిము'లె న 

విండివంటలు సుష్థువ్రుగ తిని పడుకొని వాోయిగ నిదురింప 

ఉదయము న్నిదలేవినవుడు ఆరమణీయనస్తు వులే ఈ హీనమగు 

మలరూపముగ పరిణమించి చేహమునుండి బహిర్గతములగు 

చున్నవి. అనుగంథ భోజ్యపదార్థములే ఈ దుర్గంధ హేయ 

పడాక్టముగ మారిపోవుచున్న వి. దీనికి కారణ మేమి! ఎద్దాని 

సావాచర్యముచే మంచి వస్తువు వెడ్డ వన్వివుగ మారిపోయినది! 

మాననవచేహమే దిని కంకికును కారణమని యొజుంగుము, 

ఓీరాజా! లోకములో కొన్ని యర్మతేములు కలవు, 

ఆయం తములు గోధుమలు, బియ్యము, వష్పుదినుసులు మెద 

లైన వానిని విండీచేయును,. వానినే పిండిమరిలు [210కు 

Mills ] ఆందురు, ఆ యం్మతములో గోధుమలు వేసి ఆడీం చిన. 

(కింద గోధుమవిండిపడును, న బియ్యము వేసిన (కింద 

బియ్యనువిండి పడును, వానిలో పై నేసిన వస్తువు, [కిందరాలు 

వస్తువు రెండును పవిశతొములుగనే యుండును. కాని అము 

విచిి తమో'కాన్కి ఈ దేవామనుపిండిమరలో పెన (నోటిలో) 
లడ్డుమొదలై న మంచి వస్తువులు చేసినచో క్రంద పాడు 

వస్తువుగ తయారై బయటకు వెడ౫ చున్నవి, ఓరాజా ! నీవు 

మలమునుచూచి ప్రపంచనులలో శెల్ల పనికీ రానివల్తువుగ 
చానిని వరి ౭చిలివి. అట్టి మలమ-లనకు శారణఘాతమైన ఈ 

"జీవము మాటేమి? ఎంతయో చకకని పదార్థమును 
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మలముగ మార్చి వేచు యంత్రము ఉత్తిమమైనదా ! నిక్ఫష్ట 

మైనదా 1 రాజా! నీవే ఆలోచించుకొనుము. 

ఇంతియేకాదు, అటువంటి చేహమును "నేని ఆనుకొను 

మనస్సు ఇంకను ఎంత సీచమైనది ? అట్టి నళ్యరహీ-నతర "చేవ 

మ్బుపై అభిమానముంచి అదియే "కానని భావించు అజ్ఞాన 
యు కృ మనస్సు (వేసంచములో అన్ని వదార్థములకం'టెను' 

సీచమైనదని నా అధి పాయము. అట్టి అజ్ఞా గ్గపూారిత మనస్సును 

కాగ మొనరక్చిననాడే లోకమున పరమాసండమును బొంద 

గలడు. చేవభినూనముగల మనస్సు మహాపనూడములను 

"కెచ్చిపెట్టును. "జీవుని సంసారబంధనమున బవ్యతోయును, 
శావున అట్టి మనస్సును త్యజంచుటయే పరమశాంతీకి వైళ 

మార్గము, ఓరాబా! సీవును చక్కో-గా విచారణసల్పి; మనస్సు 

నందలి దోపములను పరిహరించి, అద్వానిని అధిషానమగు అత్మ 

యందు లయి.ంస జేయుము, అభిమానయు కృమైన, దోమయు_క్ష 
మైన మనన్సుయుక్క- ఉనికియే బంధము. అడ్డాని క్యాగమే 

మోశుము. కావున మనస్త్యాగమే వరమానంద హేతువని' 
యిటీంగి ఓరాజా! నీవును చక్కని సాధనద్యారాః శమదవమా 

చుల ఆభ్యాసమ.చ్యారా అట్టి మనోలయస్థితిని బొంది 

సుఖంవుముం 

గుకులేవునియెక్క. యా గంఖీరవచనములను, అపూర్వ 

మగు బోధను విని రాజు పరమానందపడి “మహాత్మా ! తమ 
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యాజ్ఞ మేరకు అశ్లే శానించాదను, ఇట్టి నిరువమాన భోధను 

విను నభాగ్యము. “కల్లినందులకు ణేను “ంతయో+ ధన్యుడను, 

కృతకృత్యుడను. లేమ పరిపూర్ణ కటాతము నాపె నుండు 

లాగున అన్న్ముగహింవుము, అని వచించి సాష్టాంగ దండ 

(వణామ మాచరించి (శద్ధాంబలి ఘటించి ఆచ్చోబుపీడి చనెనుః 

శాబట్టీ మనస్త్యాగమే పరమా నందహేతువని ముముసషువు 

లెల్లరు (గ్రహించి అట్టె మహోత్కృష్ట స్థ్త్వికె చ్య-కని సాధన 

గావీంచవ లెను. మనస్పునందలి తమోగుణ రజోగుణను.లనుః 

వాననాది దోవములను నిర్మూలించుట కై త్మీవతరం యత్నము 

గావింపవలెను, (వయత్నపకునకు అసాధ్యమైన కార్యము 

ముళ్లోళములందును వీదియులేదు. 

' నీతి: మలిన మనస్సే జీవునకు బంధహేతువు. 

కాబట్టీ మన్లోమాలిన్యమును 'తొలగించి వై చివచో 

నిర్మలమనస్సు అధిష్టానమగు అశ్మయందు లయమె 

జీవునకు నరమానందమును కలుగజేయును, - 



వది ఎబి చండ త 3 ఇ జ్ ట్స. ంన్నప్పుడే ఇల్డు చక్కబెట్టుకొ నువు 

'పూర్వమొళానొక పట్టణమందు ఒక. గొప్ప శ్ర మంతుడు 
సివసిం్యు యజెను, అతడు వ్యాపారముద్యారా _లవలు 
గకించెను... విలువగలిగిన భవనము లెన్ని యూ అతనికి గలవ్రు. 
సొడిపంట్రల్పు సమృద్ధిగ నుండెను, అతెనికిగాని, అతని కుటుం 
ఎవమునక్షు గాని ఏ విధమైన లోటు “కేదు, భోగభాగ్యములతో 0 
అతడు తలతూగుచుండెను. అంతటితో తృ ప్రినలిన్ హాయిని 
ఉంయవచ్చుగడా! కాని ఆశయనునది ఒక మహాఫిశాచముం 
దానిని ఆశయించువారు చిల్లులబుట్టతో నీళ్ళు తోడువారివత 
నుంపొదుం ఆ బుట్ట ఎప్పటికీని నిండదు, పైకి వచ్చునప్పటికి 
బుక ఖాలీగా ఆయిహోనును, అస్లు. తృష్ణను 'సేవించువారికి 
పరిఘ్రూర్ష త్వ. .'మెప్పటికిని , కలుగదు, తృప్టియనునది వారి 
గంఖభకోశములోశే యుండదు. 

థనికనకు బోలెడు ఆస్టియున్నప్పటి!ని తృ క్థిపడక 
కారక మాక్షములద్యారా ఇంకను నిళ్తమార్జించుటకు పథక 
ముంలునుూ వేయసాగాను, అందులక్తై , యతడు అసత్యము, 
దోజవాము, అన్యాయము, మోసము. మొదలగు పేయగుణ 
ముంలును ఆక్రయింపదొతగను, ఈ పకొరముగ (కమ్మక్రమ 
కం జీవితమును (భ్రష్ట మొనర్చుకొనెను. అదిదూచి. అతని 
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ఆ పమ్మి తులలో నొకడు, ఒకింత ఫరమార్థచింత గలవాడు 

అతనికెట్లు హితోపజీశమువేసను.._ 

మిళహమా! మాయయొక్క- వలలోవడీపోవుచున్నావు. 

ఒకీంత లెప్పరించుకొని సీభవితవ్యమును జూ త్ర తగ ఆలోచించు 

కొనుము. జీవితములు శుణికములు, ' పాంచభొతికమైన 

ఈ కరీరము, కొలది రోజులలో పంచభోళములలో విలయమై 

పోగలదు. ఆ_ళ్ళతీ సీ జేవాముతోణేశాక, సీ జేవానంబంధు 

తోశేశాక, సీను చేకరించిన ధన కోనక' వ స్తువాహన శత) 

ముబకోశేశాక (ప్రపంచములోని సమ'స్త "పడాష్థములకోను 
నీకు వియోగము సంభవించగలను. వైన వృణ్యామెో్య 

వురుపార్ధమో జీవితములో నంపాదించుకొనినచో అదియే 

ఛవిమ్యత్తునందు సీకు శ్రేంయమును బనగూర్చగల ము, వు ఇ్ఞము 

'చారిబ -క్లైమువంటిద్కి దానిని ఎంత అభివృద్ధి పజచుకొనిన 

ఆంతమంచిది. కాబట్టి భ_క్తిని అలవాబుోనీకొనుము. (వళి 

దినను * కోేద్షిసేమై నైనను భగవన్న్నామమును జపిందుము, 

జుత్యేన కంతటికి కారణఘూతు2ైన వరాత్పరునిమొక్క- 
అన్నుగవాఘును సంపాదించుట క్రై యత్నింప్రము." 

ఈ (పీకారముగ ధనికుని మిత్రుడు పరిపరి వీధముల 
ఆతనికి హిరఠబోధ కావించెను, కాని చెవిటిహానికీ శంఖము 
వినివించసట్లు కరుడుకట్టిన అజ్ఞానముతో 'సీండయున్న అతని 
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హృదయమును ఆ బోధలు ఒకీంతెనను (_(పథావిత మొనర్చ 

బాలక ౦డ్డను, అందుచే నతడు యఖథారీతి పాపమయ జీవిత 

మునే కొనసాగించునుండెను. ఒక్కనారై నను దైవచింతన 

గాని, నామస్మరణగాని, ఆతడు చేయళేదు, 

ఇ్లుంప కొంతకాలమున కా ధసికునకు వార్థక్యము 

చాపురించెను, కాలము ఎవరికొఆకును ఆగదు కదా! అది 

సమస్త పదార్థములకును పరిణామమును కలుగ'వజేనీకొనుచు 

పోవుచుండెను. తేత్ఫలితముగ కాల్య క్రమమున ధనికుని శరీరము 

కృశించ నారంభించెను. దంతిములు రాలజొచ్చెను, మూపు 

మందగించెను. జేహదార్థ్యము తగ్గదొడ గను వ్యాధులు 

శతి)వులపగిది తనువు నాక్రమింపసాగిను.  ఒకనాడతేనికి 
త్మీవమైన జ్వరము, వాంతులు భేదులు పా)రంభమయ్యిను, 

సరీనుతి లు, బంధుమితా)దులిందటు ఆతని పడకదగ్గర గుమి 

గూడి అత్యంత అనుభవనంపన్ను డై న ఛిమగర్వునిచే కెౌవధను 

నివ్పీంచుచుండిరి. కాని ఫలికము లేకపోయెను. ధనికునిక 

వ్యాధి (బలము కాజొచ్చెనుం అర్తతి బంధుగులందజును 

అతని మంఛమును బయటనై చి, చుట్టునుమరాగి దుఃఖంచుచు 

కింక ర్త వ్య విమాథులై పడియుండిరి, 

అట్ట వివత్క_ర సమయమున ఆచ్చోటన న్న ధనికుని 

బంధువులలో నొకనికి ఒక చక్కని ఊవాతక్టైను. _ శా రము 
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లలో అంఖ్యకాలమున భగవన్నామమును స్మరించు వానికీ 

'ద్దతి కలుగునని వచింపబడీనదికదా! గీతయందును అళ్లు 
ఇెప్పబడియున్నదికచా! ఇపుడీతనికి ఆంత్యకాల మానిన్న మైనది 

శావ్టున 1 మవనుందఅముకలిని ' ఈతేనిచే భగవన్నామమును 
ఉచ్చరింపజేసెదము _ చానివె నికనికి సద్దతులు కలుగును. 

అని నిశ్చయించి యతడు తన శుభనంకల్పమును (పక్కనున్న 

వారందథికి తెలియజేయ వారందలు 'భేష్, శేష్! చక్కని 

ఊహ  జీఏితమంఠేయు ఇతడు పొరపడీ పాపము జేసెను, ఇక 

ఈ చివరి దశలా*నై నను వుణ్యము సంపాదించుకొనుట (శ్రేయ 
స్కరము, కాబట్టి వదియోవిధముగ ఈతనిచే నామన కరణ 

చేయించుట మన విద్యు క్రధర్మము అని ఆలోచించినవ్శార్తై 

తోగియొక్క- మంచము చుబ్టుచేరి, కమారులు బంధువులు 

ఆందేజును అతేని చెవిలో 'నారాయణి ఆను కజ్దమును పలుకు 

చుండిరి. నాయనో" నారాయణ అనండి మా పాపము 

లన్నియు తొలగిపోతవి. ఒక్క-సానైనా ఆనండీ! తండీ | 

నారాయణ ఆని ఒక, క-సారిజేవ పండి” ఈ (పకారముగన్రతైెలు 

బిగ్గరగా నంబోధించుచుండిరి. కాని ఆ జాఠ్యాగ్యుడు నోరు 

విస్పనీలేదు పాపమువండిన ' జీవికి శ్రణ్యము చేయుటకు 

మనసొప్పదు కదా! శావున అతడు తినసద్దతనై మిగిలియున్న 
ఆ చివరి అవకాశమునుకూడ థారజోపసిథఫొనుచుండెను, 
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అఆ పరిస్థితి సంతను గమనించి ఆచటనున్న వారలలో 

సునిశిత (వజ్ఞావంతురై న యొకడు జ] ణము ఆ యూరిలోని 

గొప్ప నై. ద్యునికడకు పరుగౌత్తుకొనివెళ్ళీ “అయ్యా! మనాత్శా' 

మా సెద్దనాయనగారు కోటీశ్వరులు, ఆంత్యేశాలము వచ్చి 

నది. ఇక కొద్ది ఘడియలలో చేవాయ్మాత పూర్తివేయ 

నున్నారు. ఆతనికి శకీరస్పృవా పూ _ర్తిగాపోలేదు. ఇటునటు 

కధలుచున్నాడు. కాబట్టి భగవన్నానుమును ఒక్క-సారై న 

అతనిచే ఉచ్చరింపచేయుటకు ఒకింతశ_్లి చేకూర్చగల్లు క్తి 

వంతమైన “ఇంబజకనో తమవద్ద వదైన నున్నచో చానిని తీసి 
కొనిరండి. శం వేగముతో నునముపోయి అతనికి మేలు 

చేకూ క్బెదము. ఒకక మాలస్యమైనచో బరి సి తి 

శారుమా రై పోగలదు ఇందులకై నిాకేంతే (దవ్యమైనను 

సమర్పించి మి బుణమును నేము తీక్పుళొననలము'..__ 

అని వచింప వేరుమోగిన ఆ వైద్యుడు తశణము బయలుజేరి 

"వేగముగ రోగ చెంతకు జని మంచి ఇంజక్షన్ ఒకటి శవ్వగా 

రోగి చెమ దిగా పలుక నా రంభించెను. 

అదను మాచుకొెని వెంటనే కువూరులందజు నాయనా! 

నారాయణ అనండి నారాయణ అనండి! అని వలుమూాు 

ఇెవ్ఫినను (ప్రయోజనము లేకపోయెను. అత్తత అచ్చటనున్న 
వారిలో గణిం శాశ్ర్రపవీణుకై. న ఒకానొకనికి ఇట్టి ఆలోచన 

తళ్టైరు,._“ఇతడు నారాయణ అను ము త్రమువేథము అన లేక 
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పోవ్రచున్నాడు దానిలో నగమైన అనగలిగినచో, అనగా 
“నారా? అని అనినచో భగము [50x] పుణ్యము లభించును. 

కాబట్టి ఇతనిచే “నారా” అని అనిపించుట 3. కృషి చేసెదము. 
ఈ వృకారముగ నిశ్చయించుకొని అతడు పరుగెత్తుకొని 
బజారునకు వెళ్ళి ఒకవీసెడు నారపీచు తెచ్చి రోగికండ్ల 

ముండుగా దానిని (శేలావడీసి “ఆయ్యా! తండ్రీ! ఇది వమిటో 
చెప్పండి” అని పెద్దగా 'స్రక్ని ంప తకణమే రోగి డానినిమాచి 
“ఇజేమిలా? ఇది “ఫీచుక' అని చెప్పి మరణించెను. పాపము 
ధనికునకు నాగా అను వదములోని సగము వుణ్యముకూడ 
దక్కలేదు, ! ఎట్టి చార్ళాగ్యము ! 

జీవితమంతయను రామనామసన రణము వేయువానికి 
అంత్య కాలమున రామనామమే న్మరణకు వచ్చును, జీఏ్త 
మంతయు స్యేశ్వరుని పడపం ీకపాములను సీవించువానీకి 
సీవసౌనకాలమున ఆ స్వేస్వరుడై. న్మృతిపథమునకు వచ్చును: 
అట్లుశాక యావజ్షీఫితము నిక సృంభరుని మైమటచి కుశ్సింఛ రులై 
మెలగీనచో ఇక ఆంత్యేశాలమున దివ్యమగు భగవత్స్మరణ 
ఇుట్లుకలుగగలదు ! , 

కశ్రస్మాత్సి 'శ్వీషకాలేను మామనున్మర యుధ్యచీ, 
వెల్ల శాలములందును. తన్ను స్మరించుచు వారివారి జీవిత 

వ్యవహారము లాచరించుకొనుడని గీతాదార్యుడై న (క్రీ) కృష్ణ 
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పరమాత్మ కరుణతో జనులకు బోధించిన నాక్యమునుముజువక 
జీవితములో (ప్రతికుణము దై వస్మృతియందు గఒవుట [య 

సరము. బొల్యయావనములరి'ే, పరిస్థితులు అనుకూలముగ 

నున్నప్పూడే రోగములు డాపురంచక పూర్వ కరీరము 

స్వస్థముగ నున్నవ్వుడే జ్ఞుపకోకేకి మందగించక మునుపే జనులు 

దైవభథ్యానపమలై , ఆత్మవిజ్ఞానమును గముపార్థించి ధన్యులు 

కావలయును. దీమమున్నప్వ్పుడే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోనవ లేను, 

సీతి ; జీవితము క్షణికము, చేయవలసిన 

ఆథ్యాత్మిక సాధనలెన్నియో కలవు. కావున ఆరో 

గ్యము చక్కగా ఉన్నవ్వడే సాథనలను లెస్సగ ఆచ 

రించి తరించవలెను. 

అసూయను త్యజించవలెను 
వూర్వ మొకాన క గాామమునందు అఇరుచ్చుతు వ్య క్తులు 

ఉండిరి. వారికీ బకరివై మరియొకరికి వరమవి ద్వేషము ఈర్ష 

అసుయా ఉండుచుండిను. ఒకరినిదూచి మతియొకరు ఓర 

"లేరు, ఒకడు వృద్ధినొందుచుండిను మతీయొకడు దానినిదూచి 

గాధపడుచుండెను, ఒకనికి కన్టము కలిగిన మటీయొకడు 
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అనందముకో చిందులు త్రొక్కు_చుండిను. ఈ ప్రకారము 

వారిలో ఒకనిపి మతియొకనికి అశూయ 'తాండవించుచుండెను 

అసూయ అనునది ఒక మవహాోదుర్ణుణము. ఎన్ని సుగుణ 

ములున్నప్పటికిని ఆనూయ అను ఈ ఒక్క దుస్థణమున్న చో 

తక్కిన గుణములన్నియు నిక్వీర్యముతై. శోభావిహీనములై 
యుందును. కళాయిలేని పాత్రలో వండీన పప్పువులును 
చాడిపోవునట్లు ఆసూయ్య్మాన స్తునియందు ఏ యితరసుగుణ 
మున్ను శోభించదు. రాణించదు. దుర్యోధనుసకు బలమ, 

ఉక్సావాము, క్షి, సామర్థ్యము, (వళ "మొదలై నవి ఎన్ని యో 

ఉన్నప్పటికిని అనూయ అను ఒక్క-దుగ్గుణము వానియన్ని టిని 
నాకనముచేసివై చి అతని జీవిశిమునెకే ఎసరు తెచ్చిపెట్టిన 
విమయము లోకవిదితచేకచా' భగవద్గీతలో (ర్రీకృవ్ల 
పరమాత్మే ఆస్టునుని సంబోధించునవుడు “అనసూయ వ” అను 
పదమును (వయోగించి “అసూయలేని ఓ అష్టనా! సీకు ఈ 

అతి రవాగ్యమైన జ్ఞానమును ఉపదేశించుచున్నాను అని పల్రిక్రి 
యుండుట గమనింపదగినది అసూయ లేనినానికే చక్కని 
జ్ఞానోవజీకము లభించును. అసూయ అను ఈ ఘోరమైన 
దుళ్టణమునకు మముతునులు ఎంత దూరముగ నుండిన అంతి 

మంచిడి, 

కథలోని ఆ యిరకువుకు వ్యక్తులు అసూయ గన్లులె 

ఒళర్విపె ఒకరు శారములు, మిరియములు నూరుకొనుచ్చు 
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కనుపించిన చోట్లనెల్ల బకోరివై ఒకరు దుమ్మె క్రి పోసికొనుచు 

కాలము గడువుచుండిరి.  ఇట్లుండ ఒకనాడు వారిలో నొకనికీ 

(టహ్మబేవని ఉపాసించి గొన్నిసిద్దులు సంపాదించవ లెనను 

గరిక జనింపగా ఆతడు ఊరుబయటగల ఒకానొక వశాంత 

(పచేశమునకు పయనమై ఒక చెట్టుకింద కూర్చొని ఆహార 

మును వర్ణించి త్మీవముగ తషముచేయ నారంభించెను, ఈ 

సంగతి “తెలిసికొని అతని శత్రువు “వాడు తపస్సువేనినచో 

"నేను మూత్రము అతనికి తీనీపోవుదునా ? నాకు తిపన్సుచేయు 

'కాహతులేచా!ి అని భావించి ఆ గాంమము బయట మతీ 

యొక చోబుకుపోయి ఒక చక కింద కూర్చొని మొదటివానివలె 

(బ్రవ్మా చేవునిగార్చి తవము (ప్రారంభించెను ఈనంగతి 

మొదటివానికి ఎట్లో "కెలినిపోయను. 

కొంతకాలమునకు (బహ్మ దేవుడు వారల తపస్సునకు 

మెచ్చే వరముల నొనంగుటకై 'మొదటినానియొద్దపవచ్చి 

“ఓయీ! నీ తిఫన్సున కానందించితిని, ఏదైన వరము కోరు 

కొనుము అని పలుకగా నతిడు “మవాత్మా! ఈ గా)మము 

ఖయట వేతొకచోట నాకు గిలనివాడొకడు తపస్సు చేయ 

చున్నాడు. ముందు వానివద్దీకీన అతడు. గోరుకొనునో 

"తెలిసికొని అతడు కోరినదానికి ట్టింను నాకు దయ చేయుడు" 

అని (ప్రార్థించెను, (ట్రవ్మాటేవు డందుల కంగీకరించి ౭0డదవ 

చానియొద్దకు వెళ్ళి, “ఓయీ! సీ తవస్సునకు మెచ్చితిని, ఏదైన 
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వరము కోరుకోనుము ఆని పలుక, అందుల కా రెండవవాడు 

“మహాశ్ళా! కము మొదటివానియోద్దకు సెళ్లితిరా 1 ఆతడేమి 

కోరుకొనెను!* అని (పక్నించెను. (బహ శ దేవుడు “ఆతజేమియు 

కోరుకొనళేదు. ముందు సీయొద్దసవెళ్లీ నీవు కోరుదానిని 

శెలిసికొని డానికి శెట్టింపుయిచ్చిన కాలును ఆని పలికొనన గా, 

అవు డా రెండవవాడు “అనక్షైునవచో మవోత్మా! నాకు ఒక 

కన్ను వోగొట్టుము అని (పార్థించెను (బవ్మా జేవుడు 

కథాన్తు అని చెప్పి అంతర్థానమయ్యెను. తోడనే ఆ రెండవ 

వానికి ఒక కన్ను (గుడ్డిఅయ్యను. అతడు కోరినదానికీ శెట్టింపు 

ఫలితము 'మొదటివానికిన్ని లభ్యమయ్యెను, అనగా మొదటి 
వానికి రెండు కండ్లు (గడ్డిఆయ్యెను. అతడు పూర్తి గుడ్డి 

వాడుగా మారివోయెను, 

అసూయయుక్క- నగ్న'తాండవము ఇచ్చోట చక్కగా 

దృగ్గోచరమగుచున్నది. "మొగటివానినై అసూయ'చే వాని 

నెన్హైన బాధించవళనని లేలంచి, వానిని పూ _ర్మి గుడ్డివానిగ 

వోేయదలంచి కెండనవాడు తన బక కోంటినినాడ వదలుకొని, 

వకాముడగుటకు సిద్ధవడెను. అవతలనానిని బాధించునిమి_త్తము 

తానుకూడ బాధపడుట.శ్తై సంనిద్ధుడయ్యెను. ఇది యెంత 

"హేయమైన స్థితియో విజ్ఞులు యోచించన లెను. బో పాణికి 
ఆవకారము తలపెట్టినచో ఆది సాత్రాల్ భగవంతునికీ చేయు 



పరమార్థ కథలు 205 

అవణారమే కాగలదని ఎంత శ్రీభుముగ మనుజుడు గ్రహించ 

గల్లిన అంతమంచిది. కాబట్టి వర పాణేకి హితమునే వాంఛిం 

చుచు పాణికోట్లయిడల దయకలిగి, జీవకారుణ్యము కల 

వాడై, ఎల్లెకల భగవంతుని అి_స్తిత్వమును అనుభూత మొనర్చు 

కొనుచు జీవుడు వరమార్ధపథమున అఆగనరుడు కావలయును. 

అసూయ ఆను ఖోర దుస్టణమును మొదలంట సెరెకీవై చి 

నృాదయనూను. నిమ్మంటక 'మొనర్పుకొనవ లెను. పవిత) 

హృదయమే దై వనిలయమవి జనులు సదా జ్ఞ_క్రియందుంచు 
కొందురుగాక! 

వీతి; అమాయ వీచమైవ దుర్గ్హుకాము. దానిని 

మానవుడు ఏకాలమందును దరికి 'చేర్చరాదు, 

దేహదృష్టిని విడనాడవలెను 

మిథిలా నగరమును బనకమహోరాజు పరిపాలించు 

రోబాలవి. జనకభూపాలుడు గొప్ప థార్మికగంపన్ను డు. 

ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస పరిపూర్ణ ముగ కలవాడు. అష్టావ కుడు, 

యాజ్ఞ్ఞవల్కు-డు "మొదలైన అనుభూతిపమలగు గురువేణ్యుల 

యొద్ద (పహ్మజ్ఞానమును బడనీనవాడు, 
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అట్టి ముధిలేశుడగు జనకుడు ఒకనాడు తిన యార్థాన 

మున (ట్రహ్మోండమైనసభ నొకదానిని జరుస్ఫృచుండిను. అనభకు 

గొప్ప గొప్ప పండితులు, కవులు, ఖౌష్మాపవీణులుు శాన 

కోవిదులు పలువురు విచ్చేసిరి. వండిత్మ పకాండులచే 

విద్యా ధభురంధకుల'చే అ సభ కీటకిటలాడుచుండెను నభ 

(వళాంతేముగ జరుగుచుండ, సభ్యులు శమ పాండిత్య పకర్షను 

వెలిబుచ్చుచుండ, ఒకొక్కరు తమతమ విచ్యావై దువ్య 

మును భూపాలునకు పరిచయముచేయుచుండ ఇంతలో ఆ 

సభాభవనములోనికి ఒకానొక మహర్షి (పవేళించి చేరులో 

ఘాపతియున్న స్థానమున కరుదెంచుచుండెను,. అతని-పేరు 

ఆహ్హావ కుడు, కకిరమున ఎనిమిది వంకరగలుండుటవలన అష్టా 

వకుడను పేరు కలిగినది, అతడు గొప్ప తపన్సుశేనీన మహ 

సీయుడు, బహుకాలము త _ల్యెవిచారణ నలిపి త్మీవసాధన 

యొనర్చి ఇంద్రియములను, మనన్సును అదువులోనికి తెచ్చు 

కొని స్వస్వరూప పరమాత్మ సాతూత్కారమును బాందిన 

మవార్షి న_త్తముడతడు. ఆతని ముఖము (్రవ్మావర్చస్సుచే 

కేదీప్యమానముగ (వశాశించుచుండెను. 

అట్టి మవానీయుడగు భుమీనత్తముడు సభాభవన 

ములో (ప్రశేశించుటలోడణే సభలో అనీన్నులై న కవి శేఖరులు 
పండిత (వకాండులు, ఆ మవార్షి యొక్క భౌతిక "బేహమందలి 

వంకరలను మాచే ఒక్కుమ్మడి పళవక నవ్విరి. ఈ (ప్రకార 
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ముగ సభ్యులందరును తన్నుగాంచి బిన్సరగ నవ్వుదుండ వార 

లను జూచి అస్టావట)డున్ను "పెద్దగా నవ్వెను, ఇంతలో 

జనకమహారాజు తన సించోసనముపై నుండి దిగివచ్చి అ బుమీ 

వర్యున కిదుగోగి వారిని అవ్యోనించి సత్కరించి ఉన్నతానన 

ముషై గూర్చుండజెశ్టును, తదుపరి నభా కార్యకలాపము 

లన్నియు ఉచితరీకి నెరవేచ్చబడిను. కొంత లిదవునకు సభా 

కమా _స్తముశాగా సభ్యులు వారివారి గృహములకు న్మమ్మ 

మించిరిం 

సభ్యులందజును వెడలిన పిదప జనకమహారాజు విన 
యాన్ని తుడై. ఆష్టావక్ళని ఈ పకారముగ పృశ్నించెను.. 

“మవాత్మా! 'కాయు సభలో (పవేశించగనే ఇచట ఆసీనులై న 
వారందజును ఒక్కసారిగా నవ్విరిః ఈ నవ్వునకు కారణ 
'మేదియో నాకు తెలియును తమ కరిరమందలి వంకరలు 
మాచి నాకు నవియాందురు. కాని తమౌరేల వారిని చూచి 
నవ్విరో నాకు అర్థమగుట' లేదు మహాత్మా! 'తొము సవ్వుటకు 
గలకారణ మేదియా దయచేనీ తెలుపస్ళార్థన ఇ వాక్యము 
లను విని గుకుజేవు డీ పకాఅముగ సముచిత సమాధాన 
ముసనంగాను. 

ఓ రాజా! “పండితుల సమావేశము జకుగనున్నది, 

"కాము దయ చేయుడుో_ఆని మిరు నన్నాహ్యోనించిరి. అంధు 
లకు చేను చాల సంతోవి.౦చితిని. అట్టి అపూర్వ అవకాశము 
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లభించెనుగచా అని లోలోన పరమానంద పడిలిని, శాని తీరా, 

సభలోనికీ ప్ర వేశించగ చే సభ్యులయొక్క- ప్రవర్తన వాం 

వైఖరి చాచి నాకు పట్టరాని నవ్వు వచ్చినది. మాదిగవా! 

నభలోనికీ జనకుడు నన్నే అవ్యోనిం చెనిను వితర్కయు నాలో" 

కలిగినది, 

బుదీవుంగవుని యా వచనములను వినగనే జనకు 

డాక్చర్యచకితుడై చేవా! కాపీల వచించుచున్నారు ? మనః 

మవ పండితులందఆును విచ్చేసిన దీనిని మాదిగచారి సభి 

ఆని వల వాకుచ్చుచుచ్నారు 1 అని ప్రళ్నింప ఆంతిట 

అచార్యుడిబ్లు వచించెను. 

ఉభ్టూపాలా !' మనుజులలో మూడు తరగతుల వారుం 

బుస. కొందజోకీ "జేవాదృష్టి, కొందరికి మనోదృష్టి మణకి 

కొందరికి అత్మదృష్టి, యాండును. ఒక (పాణిని చూడగా 11 

భావ్యా ఆకారము మాత్రమే కొందజికి గోచరించుచుండును, 

వారి రూవులేఖలు, వారి సౌందర్యము, వారి కట్టు వారిబొట్టుః 

వారి జారి, వారీకులమ్ము వారి రంగు-__9వి మాత్రమే వాగి 

దృష్టికి అగపడుచుండెను ఇట్టివారు "జేహాదృషస్టీకలవారుం 

మణీకొండరికి ఒక పాణిని మాడగనే అతని విద్వత్తు, ఆతని 

పాండితీ పకర్ష, అతని సాహిత్యసంపద, అకిని చదునుసంధ్య లు, 

గోచరించుచుండెను.  ఇట్రినారు మనోదృష్టి కలవారు. మంకీ 

కొందలు ఓక (పాణిని చమాడగనే అతని హృదయమందు 
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వెలుగొందుచున్న సర్వభూతాంతర్వ ర్రియగు పరమా రే 
గోచరించును. ఇట్టివారు ఆత దృష్టీ కలవా. వీరు త్తమో శ్రే 
ములు, మనోదృష్టి కలవా మధ్యములా "జీవాదృష్టి కల 
వారు అధములు, ఎన్ని విద్యలు కలిగియున్నను భాతిళదృష్టిని 

స్థూలదృష్టిని, "జీవాదృష్టిని విడనాడనిచో, ఆత్మదృష్టిని నంపా 

దించనివో ఆ విద్యలన్నియు నికపయోగములే యగును, 

వశాటికై నను మానవుడు ఆషాదృచ్షే ని సంపాదించియే. తీర 

వలెరు ఆదియే జీవిత లత్యము, జన్మ సార్థకత కదియే 

వీకైక విధానము, 

"ఓ రాజూ! మాదిగవారు సామాన్యముగ చెప్పులు 

మొదలై నవి కుట్టుచుందురు. చర్మమ్నువెననే వారు తమదృ్ట్వీని 
నడా (వసరించుచుందురు. గొప్ప పండితుడై నను చర్మము 

వెననే ఎవని దృష్టి యుండునో, ఎవడు చేవామును మాకి)మే 

చమాచుచు "దేహియగు ఆత్మను విన్మరించుచుండునో అతడు 

మహ మేధాపిమయై నను జేవాదృష్టీ కలిగియండుటవలన మాదిగ 

వానితో నమానుడేయగును. ఓ రాజా! మిరు సమాజేళ 

పరచినచి పండీతిమువాోభభయని పేర్కొ_ంటిరి. కానీ ఆనభలో 

అనీనులైన వారందజు నాదేవామునే చూచిరికాన, నాలక గను 

గాదు నా చర్మమునే ఏకించిరికాని నాలోని చిత్స్య్వరూప 

మునుగాదు, నా జేవావిశాభములనే గమనించి నవ్విరి శాని 

"చేహాంతర్గతి పరమాళకి తను సందర్శించలేదు తోలుపైననే 
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దృవ్షికలవారు చేవ్మాభాంతిని విడనాడనివారు ఎంత చదువు 

చదువుొనియున్నను మాడిగవారి చర్యను (చర్మావలోక న 

మును) అవలంగించినవాకే యగుదురు. బనకమహోరాజు 

నన్ను పండితులనభకు ఆబ్యనించెనేశాని అచట కూర్చొనిన 

నారి ందజు మూదిోవారుగ కన్చ్పించుచున్నాే! అని నాకు 

నవ్వు వచ్చినది, 

ఈ (పకారముగ అస్టావక)మున్ం(దుడు చక్కని హీత 

వాక్యములను పలుకగా జసకభూపాలుడులచ్చెరువొంది, ఆత్మ 

దృష్టియొక్క- (పాశ_స్త్యమును, "బేవాదృన్టీ యొక్క నికృష్ణత్వ 

మును గుర్తెరిగినవాడై సదా అత్మావలోకన తిక్పరురై జీవిత 

మును చరితార్థ మునర్పుకొనెను. 

కావున జనులు ఆధ్యాసవనమున "జేవాదృవిని (కము 

(క్రమముగ విడనాడవలయును కాము చా_స్తవమగ శాశ్వత 

ఆత్మ యేశాని కడికమగు చేవాముకాదని మరలమరల భావించు 

చుండనలను. ఎంతటి విద్యా వైదువ్యము కలిగియున్నను 

"ను చేహమేయని తలంచువానికీ వకాలవముందును శాంతి 

కలుగచేరదు. శావున శరీర భావనను ఏడి ఆత్మభావనను 

బలవఆచుకొనుచు జీవితమును పరమానందమయముగ 

నానర్చుళొనవలయును ' 
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సీతి ; మానవుని యథార్థప్వరూవము అత్మయేం 

కాని దేహముకాదు. కాబట్టి జడమైన దేహము పై 

అభినూనమును వదలి అత్మరేం తానని భావించుచు 

వరమూానంద మనుభవించవలయును. 

సృష్టియందు మానవుని (ప్రత్యేకత 

పూర్వ మొకానాక యరణ్యమున ఆనేకమృగములు 

నివసించుచు చక్కగ కాలన్షేపము చేయుచుండెను. ఒకనా 

డొక నక్య-కు అకన్నికముగా నౌక ఊవాత్శఫిను, (బివ్మా 

చేవుడు ఎనుబదినాలుగు లతల జీవరానులను విశ్వముననృ జింప 

ఒక్క మానవుడే (పాణులందటీలోను గొప్పవాడుగ వల 

చలామణి యగుచున్నాడు ! బలములోగాని అకారనులో 

గాని ఊవహాోవోవాలలోగాని తిండిలోగాని,  మోనములోగాని 

మాననునిమించిన శక్తియుక్తులు గల (పాణినోట్లు యెన్ని యో 

యుండ మానవుడు కానే గొప్పయని తలంచుట వెట్టి! శాస్తా) 
దులా (ప్రకారము అజేశించుటయు అందులకు సమ్ముతించు 

టయు చాల ఘోరము, ఆది శేవలము పక్షపాతమే యగును, 

శొవున నిజానిజములు 'కేలవలెను. ప్రపంచములో మానవుని 

రకాధిక్యతను చేనివుదు సవాల్? చేయగలను ఈ వినయము 
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కాడో పేడో కేలువజకు నేనిక నిదురపోను. అని నిశ్చయించి 

అజేపని గష్బుకొని అరణ్యమంతయు తెరిగి తిరిగి (సతి మృగ 

మునకును తవకు గల్లిన అభిప్రాయమును నచ్చజెప్పు. వానిని 

శిచ్చగొట్టి, వానికి రోపావేకములను గల్పించి తన నెనుక 

చేనుకొనగశైను. ఈ ప)కారముగ అరణ్యములోని జంతుజాల 

మంతటిని నక్క- ఒకచోట నమావేశపజుచి, అచతువ్పద 

మహానభయందిట్లు ఉపన్యసింపదొడగాను, 

“సోదరులారా ! మన మృగ కజాలియొక్క- చర్మితి 

యందు జేడుసువళ్షాతురములతో లిఖంపదగిన సుదినమై 

యున్నదని మీరందరును జ్జవ్తియం దుంచుకొనవశను. ఏల 

ననగా ఈనిడోక మవాత్తర నిర్ణయము గావింపబడనున్నది. 
ఈ అనంత విశ్వేమందు కోట్లకొలది (పాణికోటులుంత ఒక్క 

మానవుడు స్వార్థ చింతన చే (పితుడ్రై కన్ను సర్యోపరిస్థాన 

మున నిలజెట్టుకొని యున్నాడు, ఆతని యభిప్రాయమునకు 

శాన్ర్రములున్ను కాళముకిెట్టినవి. ఇది సహింవరాని వివ 

యము. దీనిని చులకనగా వదలికేయాట మన మృగబారికే 

తీరని కళంకము. బలముంద్యా 'రోాచనయందా, ఆకార 

మండా చేనియందు వానికటు మనము తక్కువ! సోదరు 

లారా! త్మీవముగా యోచింపుడు' మనజాతివై అభిమానము 

గల్లియుండుడు! మన జూతిలోగల ఆమానువశ కులను ఢంకా 

(మోగించి నలుగురికిని చాటుడు. 'నృష్టిలో మానవుడుకాదు, 
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ఒకానొక జంతువే సర్యోపరిస్థాన మలంకరించుచున్నది" ఆను 

తీర్మానమును వక్యగీవముగ సర్వులును అమోదించునంఠరవజు 

కును మనక _రృన్యము అవూర్షముగనే యుండునని మజణువ 

కుడు. ఇక్కా-ర్యసాధనమున క్రై మన మందజమును ఇవుడు 

సమోపమున గల ఒకానొక మహార్షిస_త్తముని యొద్దకుబోయి 

విమయమంతయు సాకల్యముగ మతేనికి మనవి చేధౌదము. 

మోామిా శక్తులను, స్వభావములను ఆశని సమ్ముఖమున 

వ్య రక్రముశేయడు అని గంభీరముగ బలికి ఆ జంతువుల 

నన్నిటిని ఆటకు గానిపోయిను, 

మవార్షి యాక్క- ఆధ్యక్షత క్రింద జంత్కునివవహావుంకేయు 

నమా వేశమయ్యెను. అన్నియ నిశ్చలముగ గూర్పుండినవి 

ఇంతలో వనుగులేచి “మహాత్మా ! నాకు గల బలములో 

నూజవవంతెనను మనుమ్మ్యునకు "లేదు. అకారము మూతమా 

నా మోకాలంత న్వరూవము కూడ అతనికిలేదు. అట్టివో 

మౌానవుడేల గొప్పనాడగును ? అనిరోవముతో బల్కీ. 
కూర్చుండెను. ఇంతలో సింహములేచి తన పరాక్రమమును 

చాటుకోొని మానవుని యల్నత్యమును బుజాన్ర చేసెను, ఇట్లు 

ఆన్ని జీవరానులున్ను తమ ఏలనణ గుణములను ఉగ్గడించి, 

జంతువుల (ోోస్టక్యమును ఇాటుకొనెను, మతీయు అమ్మర్షిని 
తీర్పు నివ్యవలసినదిగా వేడుకొనెను అ _క్తటీమవార్షి వాని 
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'వాదములన్ని టిని ప్రశాంతముగా నాలకించి తుదకిట్లు పలికెను. 

“ఓ మృగసత్తములారా! మారు చెప్చినియంతేయు పరమ 

సత్యము! మిమి శక్తులముందు మా సవ్పుడు గణన శేరాడు* 

కాని ఒక్కవిషయములో మా(ఠము మానవుడు మిక్కిలి 

యుధికుడు, పట్టుకతొ వచ్చిన దుష్టనంస్కారములను మీరు 

మార్చుకొనలేరు. మానవుడు మార్చుకొనగలడు. ఇదియే 

అకని అధిక్యతకు శారణము, ఇదియే మోకును ఆశనికీ గల 

భేదము.” బుమ్న త్తముని గంభీరవిజ్ఞానపూరితేమలగు ఆ 

పలుకులను విని సక్క- తిచణ మేలేచి “అమ్మా! మహానుభావా! 

వుట్టుకళో వచ్చిన దుష్టసంస్కారము ను మామ్చకొనగల్టుట మే 

మా నవు వధికుడని తాము "సిలవిచ్చితిరిగదా! అట్లు మార్చు 

కొననిచో?? అని (వశ్నించెను. 'మాప్పళొననివో మో 

యందతీకంకును మనుజుడు సీవాతిసనీచుడే ఆని యాతడు 

'తేల్చివెప్పి వేసెను, న్యాయపరిపూర్ణములను, పకపాఠరహిత 

ములు నగు అమ్మవార్షి వాళ్యనులను విని జంతువులన్నియు 

'ఛమ్ శేస్” అని నంస్తుతిం మదు అచ్చోటువీడి చనెను. 

పీతి ; తమయందలి దుష్ట పంస్కారములను 

జనులు చయత్న వూర్వకముగ తొలగించుకొని సత్య 

సంస్కారములను కలుగచేసికొవవలయును. 



నిరుపమాన ధైర్యము 
వూర్వము ఆలెగ్టాండరు అను చక్రవర్తి అనేక బేశము 

లను జయించి తుట్టతుదకు భారత'బేశమునుగూడ జయింప 

నెంచి సింథు నద్యీపాంతమున అడుగు'పెళ్టైను. ఆ వదీకీరమున 

ఒశానొక తపస్వి నివసించుచుండెను. అలెగ్జాండరు షైన్యనమే 

తుక్షై ఆ మార్లము గుండ బోవుచుండ ఆ (్రవహ్మానిన్దు డచ్చో 

టనే కూర్చొనియుండెను. లేవలేదు. స్మామాజ్యాధిపతియగు 

తన్నుజూచి లేవళేదను నెపమున ఆతని శిరస్సును ఘేంచి 

చేయుటకై అల్యాండరు తేన ఖక్షమును పెకిదీయ సాథున్ర 
పకవక నవ్వెను. ఆంతట అలెగ్టాండక చకీతుడ్రై “నిన్ను 

చంవుటకు ఉద్యమింప నీవేల నవ్వుచున్నావు 1 ఇట్టి వైపర్ 

త్యమును చేనెన్నడును గాంచలేవే నవ్వుటకు కారణమేమి” 

యని యడుగ నా బుమివుంగవుడిట్లు వచించెను _ “సీవు 

నన్ను చంపెద నంటివి, ఆందులకు నాకు పట్టరాని నవు వచ్చి 

నది, వలయనిన, నేను నిత్యం సత్య ఆత్మన్యరు వుడను, 

వైనం ఛిన్టన్సి శ స్తాణి నైనం దహతి పావకః 

న చైనం క్లేదయ వ్యాపో న కోషయతి మారుతః 
[గళ వలల] 

చేను క్షన్ర్రమ.లచే ఛేదింపబడునావనుశాను. అగ్ని చే దహింస 

బడు వాడనుశాను, నీటిచే తడుఫబదువాడనుకాను, గాలిచే 
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ఎండింపబడు వాడనుకాను. నేను సచ్చిదానంద పరిశుద్ధస్వరూ 

వుడను. ఖొలిక శక్తులు నన్నేమియు చేయజాలవు అని క్రీవి? 

పలికను. అలెగ్జాంతను దిగ్బమ జెంది భారత జేశములా 

మృత్యునునుగూడ ధిక్క-రించు నట్టి మహిమాలీకోయముగః 

గిన జనులున్నాశే! ఆహో! ఇట్టే ఆధ్యాత్మిక వై భవమునో 

గూడిన పరనుపావన (పచేశకమ్యుపె దండెత్తిట అపచారను. 

నైతిక సంప ల్తిచేతులతూగు మవార్దుల కాలవాలమైన ఛార। 

"జేళశమున కీవియే నా జోవోరులు ! అని (మొక్కి వెనుక॥ 

మరలపోయెను. 

ఇంతి ధైర్యము, ఇంత నిర్భయ త్యము అత్యజ్ఞానన. 

చేగప్ప మణి చేని చేతను గలుగనేరవు, క్విత్రీయాదై, 

భయం భవతి అను (గలి ప్రకారము ఆత్మకంపె చేటు) 

మజియొక వస్తువు సత్యమని నమ్మినచో చెంటనే భయ 

ముదయించును. అజ్ఞానజనులు దృశ్యమును సత్యమని నమ్మి 

భయమును, దుఃఖమును పొందుచున్నారు. 

జ్ఞూని దృశ్యమును నళ్వరముగను, ఆత్మను శాళ్యతమ 

గను నమ్మి నిర్భయత్వమును, అనంతానందమును బడయ 

చున్నాడు. కావున మనుజానకు బలవీర్య కేజములుు ఉ'క్సావ 

గాంభీర్యాడలు ఆత్మజ్ఞానమువలననే కలుగగలవు, 
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సీడి _ ఆత్మజ్ఞానము వలన అఖండ ధైర్యము 

కము కలుగును కొవువ ఆద్దానిని మానవుడు తవ 
మునందు తవ్పక బడయవలెను, 

జిత్తులమారి మనసు 
వూరి ముకానాక (గ్రామమున మధ్యతరగతికి జెందిన 

గాన్య గృవాస్థుడోొకడు నివసించుచుండెను. ఆతడు 

కుడుం పూర్వజన్మ వుణ్యనంస్కారమువలన డైవభ క్రి 

పకారబుద్ది అకసీకి చక్కగ అలవాటుపడెను. ఎచటనైన 
థగాసి పురాణముగాని అధ్యాల్మిక కాలకై పముగాని 

పచుండినచో ఎన్ని సనులున్నను. విడిచిపెట్టి అహ్బోటిశేగి 
కథ్యాశవణము చేయుచుండు 'వాడగడు. 

ఇట్లుండ ఒకనాడు అ (గ్రామమున ఒకానొక వౌరికోఖా 

శ్భమున శ్రాగవతారుగారు అన్న దానమహీమనుగూర్చి 

కీరముగ వృవచించుచుండిరి, మనోరంబకముగ, వృమాణ 

క గకముగ దృష్టాంతడార్జాంతయు క్రముగ గావింపబడుచున్న 

కవ్యపబోధము జనుల వృాదయఫీఠనులం౦దు ' చక్కని 

_దవేయుచుండెను, అన్నదానముసం దింత మహీమకలదా 
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యని కోతలు విన్తుపోవుచుండిరి వైనదెలివిన యువోకుదుకూ 
అనాడు హరికథకు వచ్చియాండుటవలన అన్న దానమవాక్శిక్భ 

ముగూర్చి బాగుగ కెలిసికొనగశైను, ఇంతియేకాదు నాటినుండి 

యాతడొక భీవ్మపలిజ్ఞ తనలో గావించుకొ నెను. ఒక ఆతి;! 

గామి ఉకల సునకు గాని గుప్పెడన్నము సెట్టినచో తకుగు 

చేని వు్యాము లభించునని ఈనాడు శెలిసినడి, నేను గొప్ప 

ధనిపదనుగానుు, నీరినంవదలు కలవాశేనుగాను, ఆయినను భగ 

వంతుడు నాకు ప్రసాదించిన ఆల్చనంపదలో ఇకనుండి 

కొంతేభాగమైనను పర(పాణ్కి వినియోగించి జన్మను థన్య 

'మొనర్చుకొొందును కాబట్టి "నేటినుండి మథ్యాన్నాము భోజ 

నవువేళ యంమ నాయింటికీ ఎవరువచ్చినను ఆతనికి ఆన్నము 

"ట్టి పంవుదును, లేదు ఆను వదము నా నోటిగుండ రాకూ 

డను, నేను గంజి కొగియినను (పతిదినముఒకపాణికీ అన్నము 

పెట్టియే తీముదును. నాయీ నిశ్చోయమునకు తిరుగులేదు" 

అని ఆ యువకుడు అపతివానిర్షయ మును తనలో గావించు 

కొనెను. 

తదనుకితి ఆతడు అడిమొదలుకోని ప్రతిదినము మధ్యా 

వ్నావువేళ కంటికే తెంచిన అతిధికి ఫుష్టిగా భోజనముపెట్టీ 

పంవుదుండెను, ఈ అవకాళమును వురన్కరించుకొని ఒక 

సోమరి కేవలము తిండికొజకే (ప లి రో జూ అతని ఇంటికీ 

మధ్యాహ్నము రాదొెడగాను శాని భార్మికవ్భాదయుడగు 
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ఆ యువకుకు తాను వైకొనిన (వళిజ్ఞ్యహారము ఆ వచ్చిన 

వానికి (ప్రతిదినము లేదనకుండ భోజనముపెట్టి పంవుచునే 

యుండెను, 

పరిస్థితిని గమనించి , ఒకరోజు ఆ యువకుని భార్య కేన 

భర్తతో నిబ్లనెను...-వమండీ! అతిధిళనగా ఎప్పుడో బకస్ప్వుడు 

ఇంటికీ వచ్చువాడు. ఒకరోజు వచ్చి మరల సమీప భవిష్య 

త్విలో రానినాజే అతిథి అతిధిమర్యాద చేయట మంచిదే 

శాని రోజూవచ్చి క డువునిండా రినిపోయే సోమరిపోతు ఆకిథి 

యొట్లగురు 1 పెగామనము పెద్ద నంపద కలవారము కాము, 

ఛిగవంతుడు మనకిచ్చిన చానిలో తృణమో పణమో ఒశరిగి 

నహాయము చేయుట ధర్మమే కాని సోమరులను, తిండిపోతు 

లను, అశర్మణ్యులను పోమీంచుట, తద్ద్వారా వారికీ ఇంకను 

బద్దకము నర్పుట (కేయస్మరముకాదు. (వస్తుతము మన 

యింటికి అసోమరి (పశిదినము మధ్యాహ్నము వచ్చుచున్నాడు, 

ఆతనికి వుష్టిగ మనము సెట్టి పంవుచున్నాము. ఈ (ప్రకారము 

చారినపోయే కౌడీలనందథిని మేపుచుండినవో ఇక మనసంసార 

యాత, మజ జీవితేరంగము ఎంతకాలము నడువగలదు | 

యెగా ఈ ప్రకారముచేయుట అకర్మణ్యక్వమును, అలసల్వి 
మును, (పమత్తకను జనులలో (పోత్సహించినశ్లే యగునుగణ " 
శాబట్టి శేవటిదినము అతడు మనఇంటికి వచ్చినవుడు పొమ్మని 

'శెవ్వుట యా క్షముగా నుండును! 
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ఆర్థాంగియొక్క- హేతువాద పరివూరితములైన ఆ 

వాక్యములను విని యునకుడిట్ల'నెను..._.అమ్మా నీవు చెప్పినది 

సత్యమే కాని మధ్యావ్నాము భోజనము సమయమునకు 

ఎవరు వచ్చినను ఆదరించెదనను (పలిబ్ఞ వేపట్టితిని "కావున, 

వెళ్లుమని నా నోటిగుండా అ3నికీ "నేనెట్లు చెప్పగలను 1 

అయినను శేవు మధ్యావ్నాము అతడు మనయింటికి వచ్చి 

నవుడు “నీవు వెళ్లు అని నోటితో చెప్పకనే ఆతడు వెళ్లిపోయే 

పరిస్థితిని మనము సృష్టించెదము. ఇందునవై మనము శీపాక 

తంత నడిపెదము, ఆ నడుపబోను తంతునందు సీవున్ను 

నాకు లెన్సగా నవాకరించవ లెను. శేవుమధ్యావ్య్యాము 

మామూలుగా అతడు మనయింటికీరాగానే నీవు నన్నుతిట్టుము. 

చేను వెంటనే నిన్ను కొశ్చాదను, నస్రు వడ్చుచు నన్ను మర్ల 

తిట్టుము, నేను కోవముతో నిన్ను మఆల కొన్టాడను. మన 
యొక్క అ కలవాముచూచి అ వచ్చినవాడు చల్లగ వెడలి 

పోవును ఆతినిని వదలించుకొనుటకు ఇది ఒకటియే చక్కని 

ఉపాయము ! 

భ_ర్హయొక్క- ఆ వాక్యములను ఆతని నరీనుణి తిత్హ ణము 

ఆనందముతో అంగీకరించెను, మజుళటిదినము మధ్యావ్నాము 

యథానిధిగ ఆ సోమరిభోజనమునకు వచ్చెను. అతడు 

ఇంటిలో అఆడుగుపెట్టగనే భార్యభర్తను తిక్హైను. అది భరించ 

లేక భర్తభార్యను కొన్టును.  ఈ్మప్రకారము వారిరువురు 
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బకరినొశరు తిట్టుకొనుచు కొట్టుకొనుచుండిరి, ఆదిచూవి 

“ఈ కళ్లోలపరిస్థితిలో వీరు మన కేమి భోజనముట్టాడురు అని 

కలంచి నెమ్మదిము ౪ యిల్లువిడిచేపోయెను. సోమరి పోగానే 

భాల్యా భ_ర్తలికువుకు పరమానందపడిరి. తాము అభినయించిన 
నాటకము నదఃఫలితము వేకూర్చగడాయని వారింతయో 

సంబరపడిరి. బకువుతీరినుగదాయని లోలోన సంతేసిం'చిరి. 

అ త్థితి కాము జరివిన నాటకమునుగూర్చి వారు చెప్పుకొనుచు 

భార్య భ_ర్తతో,“పవీమండీ! నేను నిజంగా తెట్టినళ్లు తిట్టాను" 
అని పలుకగా, భర్త భార్యతో “నేను నిజంగా కొట్టినళ్లు 

కొట్టాను ఆని వెవ్పగా ఇంతలో అ పోయినవాడు తీరిగేవచ్చి 

“నేను నిజంగా పోయినక్లు పోయాను! ఆని వ్మా కుచ్చెను. 

ఆతని యా వాక్యములను ఏనుటతోడనే దంపతులు వాతాళులై 
పోయిరి, 

అధ్యాత్మపథమున సాధకుడు తేనలోనున్న దుర్గుణము 

లను, దుర్వసనములను, దురాదారములను దుష్ట నంకల్పము 

లను, దుర్వాసనలను తొలగించుట కై, జయించుట కై ఎంతయో 

ప్రయత్నము. నలువుచుండును. ఆ (ప్రయత్నముయొక్క- 
ధాటికి తట్టుకొనలేక ఆ దుష్టగుణములు తోలగిన్లే తొలగి 

పోవును. అపుడు సాధకుడు “ఆహా! నా దుక్షుణములు 

పోయినవి ఆని ఆవాంకరించి, పీయత్నమును వదలరాదు. 

వివేకమును సోగొట్టుళొనరాదు. ఉస్థిత్యాస్యామ ]న్లకా లేజవి 
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అని గీతాచార్యుడు సెలవిచ్చినట్లు సాధకుడు అంత్య శాలకు 

వజకును "జేవావియోగకాబమువటజకునుగూడ తేన పరమా; 

యత్నములను, అనుష్టానమును విడిచిపెట్టరాదు తన దుగ్గుః 

ములు తొెలగిపోయినవిగదాయను ధిమాళోసాధకుడ 

ఆజాగ) _త్తగనున్నవో, పరమార్థయత్న ములను విరమించినవొ 

మూయ తకణమే వచ్చి అవరించి కథలోని సోమరిచల తిరి, 

జేధించును. 

కావున ముముక్సువు ఏకాలమందును తన పయత్నను 

లను వదలరాదు. తాను ఇంద్రియములను వివుయములన 

జయించితిని గదాయను ధీమాతో అజాగ్యిత్తను వహిం? 

రాదు. మనస్సు జిత్తులమారిది. దాని జత్తులను శెలిసిఖొ! 

సాభకుడు డానికి లొంగక్క మోనపోక, ఏవేకదీవమున 

అఆవార్చికము తన చేతనే ఉంచుకొని 'మోబోంధశారమున 

దరికి జేరసీయక సదా జాగరూకుడి అత్మ శేజో ఏరాజితుై 

భాసిల్ల వలను. 

పీతి : మవస్సు మాయదారిది. ఆదీ ఇనులన. 

మోనగించును. కాబట్టి దాని టక్కులకు లోబడ। 

ఇందిగియజయ విషయమున జీవుడు అ వ్రమత్తుడై 

అముంండవలెము. 



సీరాత 

పూర్వ మొకానొక పట్టణమున ఒకవీదనాడు నివనీంచు 
చుండెను, అతడు ఇంటింటికి వెళ్లి ఛాభాటనము వేయాచు 

జీవించుచుండెను. అతనికి ఒక "సెంటు నేల తప్ప ఇతరములగు 

అ_స్తిపాస్తు అెవ్వియు లేను. ఆ కొంచెము చేలయే ఆతనికి 

అధారము. అయితే ఆ నేలలో వచ్చు వరుంబడీ బాల 

నందున ఆకడు భిశ్రాటనమును జీపక్లైను. (ప్రతిదినము “భవతీ 

భిళాంచేహి అను వాక్యమును వలుకును ఇంటింటికి వెళ్లి 

వారిచ్చు తృిణమో పణమో న్వీక్రరించుచు కాలము గడువు 

కొనుచుండెను, 

ఇట్లుండ ఒకనాడు భిశాట నమునకు బయలు'జేరిన కొద్ది 

ఛేపటిశే అదృష్టవళాత్తు ఒక ఇంటిలో అతనికి వుమ్మ-లముగ 

భోజనము లఖించెను. చడానిని ఆ యింటిమంజే కూర్చొని 

ఆతడు చక్కగ అరగించెను. కడుపు నిండుటచే ఆరడు 

వరమానందవడిను. “ఆవే! ఈ రోజు ఏమా(తేము (ప్రయాస 

వడకసే ఇంటింటికి తిరుగకనే భగవంతుడు నాకు చక్కని 

(ప్రసాదము లభ్గించునట్లు చేసెను” అని అనుకొనుచు అ బీదవాడు 

ఇంటికి చారిబశైను. మార్గనుఢథ్యమున ఒళ యింటివారు 
ఆతిడు దర్శిదుడని గ్రహించి దగ్గరకువిలిచి "పీలవిండిగల ఒక 

పిడతను ఇచ్చి అందలి సీండిని భుజించమని 'చెన్సిరి. దీదవారు 
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సామాన్యముగ "సీలపిండితో బెల్లము వేనుళొని కలిపి &ను 

చుండు వాడుకీగలదు. అయితే ఇంతకుముగుపే కడుపారో 

భుజించినందువలన, దర్శిదుడా విడతను రీసికొని ఇంటికీదనుచు 

మధ్యాహ్నాసమయ మగుటచే ఎండచేడిమికి తట్టుకొ నలేక బక 

ఇంటి అతుగువై కొంతనేవు న్మిశమిం చెను, 

అరకుగువై వడుకొని “పేలపిండీగల వీడతను కాలివస్ధం 

చెట్టకొని ఆ దరిదు)డు కొంఠనేవు నుఖముగ న్ని దింపదేతివీను, 
శాని న్మిదపట్టనందున ఏవేవో ఆలోచనలు చేసికెనుచుర వను. 

ఈ (క్రింది విధముగ అతడు తనలో తాను భోవించుళొనేచు 
శాలశ్లేపషము చేయదొడ్గను - “ 

ఇరవుడు నాకు కడుపు నిండినది ఇక భోజనములో 
పనిలేదు, శాని ఎనరో "పీలవిరడితో గూడిన వదతను ఇప్పుడే 
నా కీచ్చిరి కావున శ వీడతను బజారునకు తీనికొనివెళ్లి 
అందలి విండ్డితోసహా ఎవరికైన అమ్మివై చెడను.. 80 పైనలు 
రావచ్చును. అ 20 పైసలతో నువ్వులు కొందును. ఆ నువ్వ 
లను నాపఉన్న కొద్దినేలలో చల్లి చేయుదును. ఆపుడు కొన్నా 

శృకు చక్కని నువ్వులపంట వచ్చును, దానిని పరిషక్యదశ లో 

గసినై చి నువ్వులను ఒక గోళాములో పోయుదును, ఓక 

బస్తా నువ్వులు రావచ్చును... వాటిని మెటనే మార్కెట్టులో 
అమ్మి చేయుదును. నూరురూపాయలు రావచ్చును. వెంటే 
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అపైకమును వడ్డీకీ ఇచ్చుదును. పది సంవత్సరములలో 

వడ్డీ "కాంపౌండు వ్తీ సెరిగి పెరిగి ఒక వెయ్యిరు పాయలు 

ము ర్ఫెం కావచ్చును. అప్పటికీ నాకు వినావా వయస్సుకూడ 

చావురించును. ఎపుడు అంత పెకము నాదగ్గర ఉన్నదని 

జనులు కౌలిసికొందురో ఆవుడు "పెండ్లి చేయుటకై నా వీల్ల 

నిచ్చెదను, నా పిల్ల నిచ్చెదను ఆని జనులు ముందుక వచ్చు 

దురు. వారందరిలో మంచిపిల్లను వముకొని నాకు నచ్చినదానినే 

"నీను పివావాము వేసిళొందును, 

వివాహమైన ఠకువాత భార్య శావురమునకు వచ్చును, 

సుఖముగ సంసార జీవితము గడచుయండును. ఎప్పుడైన నా 

భార్య నాతో వోట్లాడినవో, ఆమె నన్ను కిట్టినచో నేను 

మా(తము ఊరుకొనను. కోపముణో దానిని కాలితో తన్ని 
చేయుదును __ అని ఆ దరిదు)డు తన శాలును జోరుగ విడిలిం 

ఇను. శోడనే శాలి కిందనున్న "పేలవిండి విడత పగిలిపోయి, 
అందలివిండి గాలికి కొట్టుళొనిపోయెను, 

మాచితిరా! అ దర్శ్మిదుని చేరాక! ఏ "పేలపిండి దీడతను 

అమ్మి ఇంత నాటకము జురుపదలంచెనో అడి శాస్తా నాశనమై 

పోయెను, అతేని ఆశేలన్ని యు నిరాశలై పోయిను. అతడు కట్టిన 

గాలిమేడలన్నియు చితికిపోయినవి. అజ్ఞానదళలో మానవు డీ 

(్రకాంమే కోరిక కోరికను పెంచుకొని తుదకు ఆగలుశే 
మోసము "అెచ్చులొనును ముముయువైనవాడు ఆశలను 
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"పెంచుకొనుచుపొ రదు. ఉన్నవాటినే కమక, మముగా 

తగ్గించుకొనుచు రావలెను, “'వువోతి యదా కామాన్ 

సర్వాన్” అని గ'తాజార్యు లానతిచ్పన (పకారిము వనాటి 

కైనను కోరికలన్నిటిని పూ ర్తి విడనాడినప్పుటే మనుజునకు 

పూర్ణ శాంతి క్రణుగగలదు. ఈ రవాస్య 'మెజీం0గి మానవుడు 

తృష్ణాపరవకుడు కాక, అవనరములనుమ్మాఠిము రీమ్బకొనుచు 

వైభవమును. తిరస్కరించుచు;. జీవితమును. గడుపవలెను, 

ఏదిమైన దృశ్యనంబంధమైన కోరిక మనస్సునందు ఉద్భవించి 

నచో దానిని వివేకముచే మొదలంటనే తుంచివేయవ లెను 

అట్లు "కానిచో ఆది వృద్ధినొంది వృద్ధినొంది చిలవలు సలువలు 

చేసి, ఇంకను [కొత్త (కొత్త కోరికలను జనింప జేసి మానవుని 

అధోగలికి (తోసివేయును. కావున ముముమువగువాడు 

ఆశకు లోనుగాక, తృవ్ణకు ళన జీవితములో వ మూత్రము 

అవశాశ'మొసంగక కడుజాగరూకుకై నెలగవలెను, కథలోని 

దర్మిదునివలె ఆశలు పెంచుకొని శోకవివ్యాలుడు కారాదు, 

కృష్ణను శేదించివైచి జీవితము ను ఆనందమయముగ 

నొనర్చుకొనవ లెను 

పీతి .* నునుజుడు ఆశకు లోబడక, ఉన్న, 

దానితో తృప్తినొండి శేషీంచిన సమయమును దైవ 

థ్యానాదులందు వినియోగించవలెను, 



మనస్సును ఊరక నుంచరాదు 
మనస్సు ఊరపన్న వో వవేవో వ్యర్థమైన సంకల్పములు 

శేయుచుందును, కావున దానికీ నిరంతరము వదైన 'డై వసం 

బంధమైన కార్యముగాన్ని ఉపయోగకరమైన (పపంచకార్యము 

గాని ఇచ్చుచుండన లెను, ఊరకనున్న చో మనస్సు తిమో 

గుణమును కక్రయించుటయో, నిరర్గకములై న చింతలు 

గోవించుటయో  బరుగుచుండును. కావున అట్టి పరిస్థితికి 

మనస్సు దిగజారకుండ పుణ్యశార్యములందు, లోగోవశార 

కార్యములందు అదర్దానసిని నడా విసనియోగించుదుండవ లెను, 

ఊరకనుండి తానేదో విళుద్ధన _త్వస్థితియందున్నా ననియా, 

తురీ మాతీత పదవిని పొందినాననియు సామాన్యుడు తిలంచ 

వచ్చును, శారి ఆది పొరపాటు, అకర్మణ్యత్వమును 

నైస్ముర ఎ్రసీనిగా ఎవరును భావించరాదు. వాససలు శ్రీణించి 

నవుజే మనస్సు చై_ము-ర్భ స్థాయిని ఆందుకొనగలదు, వాసనా 

నహీతుడు ఊరకనున్నను కొండంతకర్మను ఆచరించుచున్న 

వాజేయగును, అది బంథమును తొలగించకపోగా నెసపెచ్చు 

ఇంకను ధృథపజిచుచుండును.. కావున మనస్సును ఊరక 

నుంచక వవైన దై. వశార్భములందుగాని, వరోపకారయులము 

లగు ధర్మపూర్యకములై న (పాపంచిక శార్యములందుగాని 

దానిని ప్రవేశ పెట్టి ముందుగ దానిని పన్మితముగ నొనర్చ 
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వలెను, అంతేయేశాని ఊరక నుంచరాదు. అట్టు ఊరక 

నుంచినవో కథలోని రాత్సనునివలె అపకారము చేయగలదు 

ఎట్లనిన-- 

పూర్వ ముకానొక (గ్రాముమున ఓక రైతుకలడు. 

ఆతిదు ఆగర్భ(క్రీమంతుడు. అతని తండి పెద్దరైతు. అతని 

"తాత్రీయు చెద్దరై తే. ఆతని వంకస్థులందజు గొప్ప భూ 

స్వాములు, అతనికీ కొన్ని వందల యళరముల భూస్థికి కలదు, 

ముప్పది జతల ఎద్దులు కలవు. నూరుమంది సేద్య గాళ్లు నిరం 

తరము అతన్ని కింద పనిచేయుచుందురు, అంతటి భూస్వామి 

ఆ చుట్టువ)క్కల ఎక్కడకూడ లేడని వదంతి. 

ఇంత అర్భాటముతో కూడియున్న ప్పటికీని, ఇన్ని సిరి 

సంపదలతో వెలయుచున్నప్పటికి ఆతనికి మనక్శాంతి లేకుండాను, 
పనులతో రోజంకీయు మునిగియుండుటవలన అతినికి కించి త్త 

నను విరామము 'లేకుండుటవలన మనస్సు అశాంఠతియుతేముగ 

వ_్తించుచుంణెను. కొన్ని వందల యకరముల "సేద్యము 

జరుగవలనీయుండుట వలనను, నమ్మకమైన మనుష్యులు 

అజమాయిమీ. చేయువారు కొరతపడి యున్నందునను తానే 

స్వయముగ అన్నిపనులు చూడవలనీ వచ్చుట చేతను అతని 

మనన్సు మిక్కుటముగ ఆందోళన చెందుచుండెను, శాంతి 

"లేదు. నుఖము లేదు. న్మిదలేదు. వ్మిశాంఠికేదు. ఈ స్థితిలో 
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వడిపోయి దారి లెన్ను గానక తుట్టతుదప భగవంతుడే తనకు 

నహాయము చేయగలడని యెంచి (బహ్మా చేవునిగూర్చి (ప్రాక్టన 

వేయదొడౌను. (వ్రతములు జపములు వేయనారంభి చెను. 

కొంతకాలమునకు (బబ్మో దేవు జాతనికి పృత్యక్షమై 

వకైన వరము కోరుకొనువుని అజ్ఞువించను సెంటనే కతు 

(్రవ్మా'జేవునితో నిట్లు నవినయముగ బల్కెను, “మహాత్మా! 

నేనాక ప్రత్యేకమైన ఉథ్రీక్యముతో మిమ్ములను ధ్యానించితిని. 
నాకు లెక్కలేనన్ని పనులున్నవి. వానిని నిర్వ_ర్థించ'లేకున్నాను. 
ఈ పనులతో నాకు విసుగు వుట్టుచున్నది. ఎవరైన వీనిని 

నిర్వర్తించిన గాని లేక నిర్వ_ర్జించుటలో నాకు సహాయపడిన 
గాని జనెంతయో ఆనందించెవను. ఇది యాక్క-టియే నా 

యఖీష్టము" అని విన్న వించుకొనెను. నంటే (బహ్మాదేవుడు 

కఅళ్లు యగుగాక! సీ పనులన్నిటిని తృటిలో నెర వేర్చగల 

సామర్థ్యమున్నట్టి వ్యక్తిని నీయొద్దకు సంపదను. అతడొక 

రాశునుడు. ఆతనికి ఎప్పుడును వదియో యు పనిని సీను 

ఇచ్చుచునే యుండవలెను, ఎన్ని పనులై నను ఆతడు చేసి 
చేయగలడు. కాని ఆతనిని ఖాళీగా నుంచరాదు  అబ్లు 

ఖాళీగా నుంచినచో అనగా నీవు వపనియు అతనికీ ఇవ్వక 

ఊరక నుంచినచో అతడు నిన్ను (మింగివేయగలడు. ఈ మర 

త్తుపై అ రాతసుని నీకు ఒప్పణెప్పుచున్నాను. అనెను. 
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(వా శై చేనుని ఆ వాక్యములను విని ర తు ఆనందపడి “జీవా! 

చే నరనిని ఖాళీగ "ెట్టియుంచను! నాకు వేలకొలది పనులు 

సిద్దముగ నున్నవి. wr ఆతనికి చెప్పుచుందొను, 

నాజీవిత పర్వుంతిముగూడ అతనిని ఊరక నుంచను, కావున 

ఆ రాతుసుని నాకు దయచేయుదు” అని అర్థిందెను, “తథా బ్య” 

అని పలికి (గువ్మాజేవు డంతర్థానము నొందెను, 

తయణమే రావనుడు (పత్యతమై రైతును పనియిను 3 

అడిగాను, రైతు కశ్రీయ;ిోా! రాకునుడా! నాకు ఉన్న మూడు 

వందల యకరముల పొలమును నాలుగుఫారు చక్కగ 

దున్నుము!” ఆని అజ్ఞావీంచెను. ఆ వాక్యములను వినుట 

తడవుగా రాతుసుడు పరుగుత్తుకొని వెళ్ళి ఆ పొలమునంకిను 

ఒక అరగంటలో దున్నివై చి తిరిగివచ్చి “పని ఆని గద్ధించెను, 

వైతు “ఓయీ! పది ఆంతస్తులుగల దివ్యమైన భవనము 

నొకదానిని నిర్మింవు”మని అజ్జవీంచెను, వాడు ఒక గంట 

ఊఉపటలో ఉత్తుంగభవన మొకడానిని నిర్మాణము శేసినై చి 

కైతుతో “తరువాత పని ఏమి? అని అడిగాను, పనుల లిస్టు 
దూచి నవైతు మాడవదానిని చెప్పెను. కోని వాగు ఘడి 

యలో దాసిని పూర్తిచేసి తిరిగి వచ్చుచుండెను. ఈ (పకార 

ముగ ఒక వారము దినములలో రైతుయొక్క- పను లస్నిటినీ 

రాజీసుడు నన్నూప్తము చేసినా తను. ఇళ పను 'లెవ్యియు 
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లేవు ఖాళీగా నుంచినచో రాశసుడు తనను (మింగి వేయు 
నను భయముతో కైతు వూరు వెలుపలగల తేక గురువు 

కొద్దకు రివ్వున పోయి సొస్టాంగ నమస్కార మాచరించి 

కగురుచేవా! పాహీమాం'” అని కరణు 

శేణెరు. జరిగివ విషయము ఆంతయు నివేదించి కరాళ 

వదనుడగు ఘోరరాతసునకు తన్ను బలిశాకుండ కాపాడుమని 

యతడు లేన గకులేవురి (ప్రార్థించెను. తోడనే గురువాతసి 
ఏలో ఏదియో రవాన్యము చెప్పి భ్రై.ర్భ్యము గఆపి పందీ 

వై చెను. రైతు ఇంటికి రాగానే రామసుడు ఆడ్డుపడి “పసి” 

ఆనియడీగాను. రైతు వానిని వూరివెలుపలకు తీసుకొని జి 

అక్కడ గల ఒక పెద్ద 'కాట్టిశెట్టును మావించి దానిని ఎక్కు- 

మనెను, రాతుసుడు తృటిలో దానిని ఎక్కి-వైచి “పనీ ఆన 

యడిగను,.. చ్టైపైనుండి దిగు.....ఇదొయేపని, అని రైతు 

చప్పెను. రాతుసుడు చెట్టుపెనుండి గంతువేసి దిగి “జని” 

ఆని యడిగెను, చెట్టు ఎక్కు. అని 3తు పలికి “ఓ రాతసుడా! 

ఇకమిదట నన్ను పదేపటే వని అడుగవద్దు చట్టు ఎక్కిన 

బీదస దిగుతూ ఉండు, దిగిన సిదవ ఎక్కుతూ ఉండు..._ఇదియే 

సీ పసి” అని శాసించెను. రాతనుడు ఆకే నూరుపర్యాయ 

ములు చెట్టుఎక్కి- దిగి తుదక విసుగుపుట్టి చెప్పకుండా పారి 

పోయెను. నైతు గుంజెబరువు తీరిపోయెను 
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కథలోని రాతునునకు ఏ పసీ లేనిచో ఎట్లు అపకారము 

చేయునో, అక్హు మనస్సును పూరకనున్నచో లేనివోని సంకల్ప 

ములను గావించుకొనుచు మనుజుని ఆధో గతికి (తోసివేయును 

శాబట్టి ముముతువగువాడు మనస్సునకు నిరంతరము ఎదైన 

డైవశార్యముగాన్నీ సద్ద్రంథ పకనముగాసి; అత్మవిజారణగాని, 

లోక'సేవాది వ్యవహోరముగాన్ని ఒనంగి పవితుముగా నొనర్చ 

వలెను. వాననా రహితముగ గావించవ లెను, వ్యర్థమిగ 

సోమరిగ దానిన్కి ఎన్నటికిని ఉంచరాదు. ఇదియే సాధకుడు 

గమనించదగిన ముఖ్య విషయము. 

నీతి _ మనస్సును ఊరకనుంచరాదు. ఏదైన 

ఆధ్యాత్మిక కార్యకిమమును దానికివ్వవలెను. ఊరక 

నున్నచో వ్యర్షమే న సంకల్పములు చేయుచుండును. 
గుడు 

కాబట్టి ధ్యాన, వఠన, “సీవాదికార్యములందు దొవిని 

నియోగించవ లెను 

ర్ల 



30] 

అంధపరంపర 

పూర్వకాలమున ఒకానాళ పట్టణమున ఒక్ మహారాజు 

సివసించుదుండెను. ఆతనికి గమన ఏక ములు కలవు 
గొప్ప గొప్ప రాజభవనములెన్ని యో ఆతనికి కలవు. లెక్క 
లేనంత పరివారమున్ను కలదు. (వేజలందజును రాజాజ్ఞ ను 
మోరక అతనిపై పరమ విళ్యాసముగల్లి 'మెలగుచుండీరి. 

రాజభవనమునందలి అంతపురమునందు రాజమహివి, 

తిన పరిచారికలతో కావురముండుచుండెను, అ శాణినినాన 

మందిరమునకు (పలిదినము ఒక చాళలిది రాణియిక్క- చీరె 

లను, ఇతర వృశ్రములను ఉతికి శుద్ధపజచి "కెచ్చుచుండెను. 
ఆమె తనయాకార్యమందు ఎంతయో నైవుణ్యమును, గ్రోద్ధను 

క నవజ మచు (క్రోమ్మ కమముగ రాణియోకి,- వూర్లవి క్యానమును 

మూరగొనను, (పకిడినము వస్త్రములను ఉ8క తెచ్చి యిచ్చు 

నవుడు రాణితో భొడ్డిసేపై నను ఇష్టాగోష్టి జరువుచుండెదిది. 
ఈ ప్రకారముగ రాణికిని ఆ చాశలికిని దోస్తీ దినదినము 

పెరుగ దొడ”ను. వారియొక్క- మైకి) రోజురోజుకు (వగాథ 

మగుచుండెను. రానురాను ఒకరిని విడిచి మజీయుకరు ఉండ 

లేని పరిస్థితికీ వచ్చిరి, 

ఇట్లుండ ఓకనాడు చాశలి రాణియొక్క_ వ్యన్ర్రములను 
శుద్ధపజుచి తీసికొనివచ్చి రాణిముందు పెట్టి గొల్లున వడుద 
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సాగెను. అమె చేత) ములనుండ ఆశు)నులు ఛారభారగ 

(వవహీంసజొ చ్చెను, శారణమేమియో  కెలియకుండెను 

ఆ దృశ్యమునుజూచి రాణియుక్క_ వాదయాము పరమ అవేని 

నతో నిండిపోయిను. ఈ ఇచాకలికి ఏదియో (బవ్మోండమైన 

అపత్తువచ్చి నె త్తినవడని'దే ఎందుల శేగ్సును ! అమె సన్నిప+తి 
బంధువు లెవరో మరణించి యుండవచ్చును. లేక వారికే? ఎ 
ధననష్టము సంభవించి యుండవచ్చును. లేక అమె ఆవులకు 

(వచండరుగ్యలే వదియో సంభవించి యుండవచ్చును. అట్లు 

కాకున్న ఈ చాకలి ఇంతపెద్దగా ఎందుకేడ్చును 1 అ] 

ఆ_ర్హనాదము ఎందులకు చేయును! కాని ఈ మవహోదుఃఖము 

నకు మనమివుడు కారణ మరయుట సహేతుకముగారుండదు. 

అడి లోకనీకికి వికుద్ధము. కావున మనముకూడ మనజఆ నుం *) 

దుఃఖములో పాలుపంచుగొనుటయు క్రీము. ఇదియే లోకాః? “ర 

పద్ధతీ, [Etiquette ఆని నిక ్రయిందుకోొని రాణికూడ ఇ 71 

లిశోలాబు పెద్దగ వడ్యసా గను. 

రాణియొక్క- ఆ వీడ్పువిని రాజభవనములో పిక్క ణీ 

-జీళతొక గదిలోనున్న రాజా వదియో ప్రబల శారణము లేసి ౧ 

రాణి ఎందులకు వడ్చును 1 కారణమరయుట ఈ సమయవ?ణ 

మ ర్యాదగానుండదు, అమె వడ్చునప్పూడు మనము వూగి కుం 

డుట భావ్యముకాదు! అని తలంచి కారణము తెలియక? 

"పెద్దపెట్టున రోదనము చేయసాగాను. రాజు వద్చుటజూ-చి 
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మంతులున్ను, సామంతులున్ను వడ్విసాగిరి. వారినిజూచి 

భృత్యులు పరిచార కులుకూడ మర్యాదకొజువ్రై వడువదొడం 

గిరి ఈ(ప్రకారముగ రాజభవనమంతయు అక)ంవనములతో 

ఏడ్చులతో, పెడబొాబ్బలతో నిండిపోయెను. _ఆయాక)ందవ న 

ధ్యని నలుదెనల వ్యావించగా రాబభవనమునకు చుట్టు పక్కల 

నున్న (ప్రజలు రాజా వడ్చుచుండ ఇక మనము వూరకనుండుట 

మర్యాదశాదు. “యథారాజా తథధ్యావజా” ఆని పెద్దలు సెల 

విచ్చిరిగదా' కాబట్టి మనముకూడ వారి కష్టసుఖములలో 

పాలుపంచుకొనుట సముచితము అని నిశ్చయించుకొని రాజ 

(పాసావ నమోపము నగల (సజలున్ను వడువసాగిరి, వారిని 

జూచి తక్కిన ఇండ్లవారుకూడ గొల్లున వడ్పు మొదలు పెట్టిరి 

ఈ (పకారముగ వూరంకయు. వడ్చులతో  నిండిపోయెనుః 
“కారణము. అడుగుదమా” మర్యాదకు లోటు అని ఆందజు 

భావింపదొవగిరి. 

ఇట్టి విపత్కర పరిస్థితిలో అయూంరికి ఒక సాధువుగారు 

వచ్చిరి. వూరిలో అడుగుపెట్టగ నే అతనికి అ చివరిఇంటిలో 

రోదన ధ్వని వినిపించెను కారణము ఆరయదలంచి సాధువు 

ఇంటిలోని కేగి “అయ్యలారా! ఆమ గ్చరారా! ఎందులకేడ్చు 

చున్నారు * అని యడుగగా 'మవాక్ళా! మాకు శారణము 

"ఆలియదు, మా(వక్క-ఇంటివారు వడ్చుచుండ, మర్యాద 

కొజశై మేమున్ను ఎడ్చుచున్నాము” అని బదులు చెప్పిరి, 
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వమైనాశానీ, దీనికి కారణము తెలిసికొనియీ తీఠవలను అని 

సాధువు కృతనిక్సయుకై. (పక్క-యి.౦టివారి నడుగ వారు తమ 

(వకంయింటివారి నడుగమన్రి ఈ (పకారముగ అడుగు 

కొనుచు వోయి తుట్టతుదకు సాధువు రాజభవనమునకు 

వచ్చెను. అచటికివచ్చి భృత్యునితో నూ కెందుశేడ్సు 

చున్నారని (పక్నింప, మంతిగా రీళ్చుచున్నారు కనుక అని 

చెప్ప, సాధువు మంతిగార యెద్దకు వెళ్ళి "మహాత్మా! మా రేల 

వడు స్పృచున్నాోర ని (పశ్నింప రాజుగా-రేడ్చుచున్నారు గనుక అని 

జవాబుచెప్ప, సాధువు రాజుగారిని సమిపించి “జీవరా! మో 

శీల వడ్చుచున్నాిిరని యడుగ గరాణి వచ్చుచున్న ది శాబట్టి” 

అని (ప్రత్యు త్తిరమిచ్చెను. శాని సాధువు అంతటితో ఊరుకొన 

"లేదు, ఈ(పవాసనముయొక్క._ అంతు మూడవ లెనని అతడు 

నిశ్చయించుకొనెను. కావున వెంటనే రాణియొద్దకుపోయి 

“అమ్మా! మో కేల వడ్నుచున్నాెరని (వపక్నింప, ఆమె “మా 

ఇాకలిది వడ్చినది కాబట్ట ఆని జనావిచ్చను. సాధువు చాకలి 

డాని యొద్దకుపోయి “నీవేల వద్చుచున్నావివని | పశ్నింవ “మా 

గాడిదవిల్ల చచ్చినది? అని చబుష్కున సమా ధానమిచ్చి వేసెను 

ఇదీ కథ, సాధువు ఫక్కున నవ్వెను, రామ! రామ" చాకలి 

చాని గాడిదవీల్ల చచ్చినందువలన ఊరంతయు వడ్చుటయా ! 

ఎంత విపరీతము! ఎట్టి అంధపరంపర! ఎంత అవివేకము! ఈ 
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పట్టణమును అజ్ఞానము నగ్ననృత్యము చేయుచున్న "జ! అని 
లోలోన ఆక్చర్యపడుచు సాధువు తనదారిన కాను వోయును, 

కథలోని రాజువ లె పట్టణవాసులవలె ఈ ప్రవంచమున 

ఎక్కువమంది జనులు ఒక అంధపరంపరను అనునరించు 

చున్నారు. 'కా మెచటనుంచి ఈ ప్రపంచమునకు వచ్చిరో 

ఎచటికి వెళ్ల వలనో తమ లయ్య'వే.దియో, ఆ లమ్య(పా కి 

మార్గ్లమేదియో, ఆ మార్గము సూచించువారెవకో, బానిని 

సాధించుపద్ధతి వదియో కించి ల్రైనను విచారించక్క తమ గమ్య 

స్థానమగు పరమాత్మగూర్చి ఒకింతయు ఆలోచించక, తిమ 

రంకు)లు, తాతలు, ముశ్రాతలు, ప)క్క-యింటివారు, 

పారుగూవాన ఏయే ఏమయజాలమ.లలో వడి కొట్టుకొను 

చున్నారో ఆాముకూడ అబే పద్దతిని అనుసరించుచు దృశ్య 

వ్యామోవాములోపడి కల్ల డిల్లుచున్నా రేకాని, కామువచ్చిన 

చనియేదో, తమ నిజస్యరూ వమేదియో విచారించుట శేదు 

శాబట్టి విజ్ఞాలగువారు ఇట్టి అఆంధపరంవరను విడనాడి చక్కని 

వి-ేకము నాశ్రయించి తమ జీవిత లక్ష్యమునుగూర్చి లెక్సగ 

చింతన జేసి, జీవితము అంతము శాక వూర్య మే అత్మ సాశక్రా 

"క్కారరూహపుత్యుమును బడసి థధన్యులయ్యెదరు గాక! 

వీతి _ ఒకరిని గ్ర డ్డి గ అనుకరించరాదు. 

వూర్వావరములను చక్కగ విమర్శించి చేయదగిన 
పత్కార్యమునే చేయవలయును, 



భగవంతుడు పరిమితుడు కాడు 

పూర్వ ముకేనాడు కాిరవసభలో  ఎందలో "పెద్దలు 

అనీనులై యుండగా వారి సమతమున దుశ్శాసనుడు (కాపీ 
"జీవిని ఈడ్చుకొనివచ్చి అవమూనముచేయ నుమ్యు కుజయ్యను 

ఆ నిపత్సర సమయమున (దౌపదికీ ఏమియు దిక్కు-ల్ "౫ 

కంచెను, తమణమే దై వసహాయమును నశేలీ.ంచెను. శ్రీకృ* 
పరమాత్మను ఈ (గకారముగ ఆ లలనామణి (ప్రార్థించెను. 

గోవింద ద్వార కావానివ్ కృష్ణ గోపీజన్యపియ 

కౌరవై_ ॥ వరిభూతాం మాం కిం న జావాసి కేశవ, 

పల్టీ గ్లపనిందా! చ్యారకానానీ! కృష్ణా! గోపీజనవల్లభ"' 

కారవులచే అవమానింపబడుయన్న నన్నేల నీవు కెలినికొను*) 

లేదు! నన్నేల కాపాడకున్నావు 1” కాని (శ్రీళృమ్ణునినుంత 
(పక్యు త్రీరము రాలేదు. తుణములు గడచిపోవుచున్న స, 

పమారము తీవిమగుచున్నది.. ఇక నమిచేయవలెనో 

(దౌపదికి తోచకుండెను, అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొని 
ఆ (శ్రీకృన్లపరమాక్మనే మజల ఈ క్రింది విధముగ (పార్థస 
చేదుదొడగ?ను _ 

కృమ్ష కృష్ణ మవాయోగ౧న్ విక్వాత్మన్ విశ్వభావస 

వ్రనవ్నాం పాహి గోవింద కురుమ ధ్యే.నసీదతీమ్ 
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|| 
కసా! కృష్టా! మహాయోగివర్యా! సర్యజగద్య్యాపకా 

విశ్యస్వరూపా! కారవులనుధ్య అవమానపడుచు నిన్ను శరణు 
బొందినట్టి నన్ను రషీ౦వుము' రతశ్షింపుము!” 

ఈ ఆంటవ్యప్రార్థన చేసిన మలుత ణమే చాాషదికి 

భగవత్పహాయము లభించెను. ఆమె ధరించిన షృన్ర ము 

అక్షయరూసపమును డాల్చెను. దుశ్శాసనుడు కింక ర్షన్య 

విమూాథుడై తిలవంచుకోని వెజలివోయెను, పరిస్టితి ఆదుపు 

లోనికి వచ్చినప్పటికీని ఆపత్తు పూర్తిగ తొలగిపోయినప్పటికిని 

(దాపదికి బఒక్క్-ఏవయమందు మ్మాతేము నంకోచము వదల 

కండెను, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ఆ ర్తరతకుడుగడా ! దీని 
జవబంధువుకదా! భ_కృవత్సలుడుకదా! మటి, ఆరి యందుండి 

వాదయపూర్యకముగ "మొర పెట్టుకొనుచున్న ఒక అబల 

యొక్క దీనాలాపమును విని తత్త ణమే అతజేల సవోయము 

చేయకుండెను? కొంచెమాలన్య మేల చేసనుఖె__అను ఈ సం 

చేవామామెకు నునమున గాధింపదొడగాను. అనుకూల 

సమయమందు అళ్ళమ్ణునే న్యయముగ (వక్నించి తత్సంచేహా 

నివారణము కావించుకొన నిక్చోయించెను క్రాపలి, ఇ్లుండ 

కొంతకాలమునవ ఒకనాడు (శ్రీకృష్ణునిదర్శనము వకాంఠమున 

తటస్థిం చినపుడు కాావదీ'దేవి ఆదను జూచి అమృహాత్ముని ఇట్లు 

ప్రళ్నించెను.__-జేవా! మిరు భక్ష్యవర్సలుకు గడా! దీనుల 

పాలిటి కల్బవృకన్యరూవులు కోడా! నిందు (పమాదములో 
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ఉండి ఆ ర్హనాదముచేసి “కృష్ణా! డ్యారశావానీ!” అని మిమ్ము 

లను మనసార (పాక్టించినవుడు నాకు గహాయమును వెంటనే 

చేయక ఒకింత ఆలస్యము చేనీలిీమి? ఇట్లు చేయుట తగునా? 

చా్రవతియొక్క- నముచిత ే-ఈతపూర్వళ వాక్యము 

లను విని (భీకృష్తపరమాత్మి యిట్లు పృత్యు త్తిరమిచ్చెను ఎ 

“అమ్మా! నీవు చెప్పినది నిజమే, అర్హులను, దీనులను, భ క్షితో 

నన్ను స్మరణ చేసిన వారిని తృళ్షణనే రక్షించి కాపాడుట నా 

యుక్క- ధర్మము. కాని నీవు నన్ను మొదట “ద్వార కావాసీ 

అం సంబోధించికివి, నేను ద్వారకావాసినిగదా! జ్వారకలో 
నివసించువాడనుగదా'! మతీ నిన్ను రశ్సించుటకు ద్యారకనుండి 

వాస్మీనావురమునకు రావ'లెనుగదా! 'ద్యారక ఎచట! వాస్తీనా 

నర 'మెచట ! కొన్నివందలమైన్సి దూరము మధ్యలో ఉన్నది 

కదా! అంశదూరము నడచిరావలెనన్న ఎంతపేగముగా వచ్చి 

నవ్పటికిని ఒకింత ఆలళ్యయు జరుగునుగచా! 

కృన్ణపరమాల్మి యొక్క ఆ ఛావగర్భిత వచనములను విసి 

కా్రావది నిమత్తరయ య్యెను, * విశ్వవ్యాపకుడగు "జీవబీవుని 

పరిమకాకారనంతునిగ వర్ణించి చేను పార్టించితినే! (ట్రవ్మోండ 

మంతటను ఆణువణువునందును వ్యావించి ఏరాడూవుడై. 

చెక్నొందు అదమహనీయుని ద్వారకలో పరిమిశుడై యున్నట్లు 

భావించితినే! ఎంత పొరపాటు! కనుకనే నాయొక్కో. మొదటి 

(పౌక్టనకు జవాబు రాలేదు. రెండవ ప్రార్ధన లో అఆ 
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అమవానీయుని *విశ్వాత్మన్*.....(విశ్వన్వరూపా) అని సంబో 

ఛింపగా తతణమే (ప్రత్య _త్తరము వచ్చివేసినది, కాబట్టి 
భగవంతుడు అపరిమితుడు, సర్వవ్యావి అని జా్రాపది నిశ్చ 

యించుకొని నంలృప్రిని బొందెను, 

కావున భక్తులు తమకు భ_క్లిభావము కుదురుటకును, 

చిర్లెక్నాగత  అలవడుటకును (సారంళనున 'సౌకా ర్చాన 

శావించినను, జేవుని పిమికాశారముగ భజించినను, తుదకు 

వీశాట్స్కి నను నిరాకార, నిరంజన, నిష్టణ, సర్వవ్యాపక భగ 

వత్స్వరూవమ.ను వారు అనుభూల 'మొనక్పుకొనియే రీర 

నలెను, సాకారమునుండి నిరాకారమునకును, నగుణమునుండీ 

నిష్ణణమునకును, పరిమితమునుండి అవరిమితిమునకు, సాంతేము 

నుండి ఆనంతమునకు తిప్పక పయనమై వోవలెను. భగవంతుని 

యొక్క. నర్యవ్యాపక త్యేమును ఈ డవితమంజే అవగాహన 

మొసనర్చ్చకొని జనులు ధన్యులు శకావ-లెను, 

నీతి := భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, అణువణువు 

వందును వారు వ్యాపించియున్నారు. కాబట్టి వావ 

కార్యమును చేయక, వుణ్యకార్యములద్వారా అత్మో 

న్నతిని సాధించవలయును. 
? 



దైవకృప-మానవయత్న మం 
ఒక గా)మేములో ఒకానాక రైతు కావురముండు 

చుండెను, అతనికీ ఒక యకరము పొలము, ఒక బండి, ఒక 

జత ఎద్దులు ఉండెను, (ప్రతిదినము అతడు ఉదయము తిన 

వ్రేనియొప్టకు "వళ్ళి దాని మంచిచెడ్డలు గమనించుచు డాని 

యుక్క_ ఫంుసాయమునకు సంబంధించిన పనులను దూచుచు 

నుంణేను. ఆ టక్క-. యకరము పాలమే తనకు జీవనభృతికీ 

ఆధారమై యాండుటవలన దానివిషయమై యళిడు కదుబాగ 

రూకుకై యుండెను. 

ఒకనా డారైతు తన బండినిండ ఎకువువేనుకొని 

పొలమునకు తో లుకొవిపోవుచుండ మార్గమధ్యమున (్రహ్మోం 

తమైన వర్షము కురిసెను, (తోవయంతయు బురదతో గూడి 

యుంగెను. రైతు ఎట్లో కన్టమ్యుపై బండిని ముందునకు 

సాగించుచుండెను ఇంతలో నొకచోట ఊవిలో చక్రములు 

కూరుకొనిపోవుటపలన బండి ఆగిపోయిను. అ_త్తణ్ ఆ రైతు 

బండీ దిగి బాట పక క నకూచ్చుండి ఆంబనేయుని మంత)ము 

నుపాసింప (ప్రారంభించెను. అతడు వానుమదుసాసకుడు. 

అతని ఇష్టదైవము పహానుముంతుడు. ఆ కష్ణ పరిస్థితిలో తన 

ఇన్టదై వమే దిక్క_నియించి ఆశైతు ఆపనికి పూనుళొనిను. 

ఒక రోజంతీయు ఆ ప్రకారమే అన్నాహారములను వర్ణించి 
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హనుమంతుని ఉపాసింప ఆంజనేయుడు ప్రత్యతమయ్యెను. 
ఆవుడు వారిరువురకును ఈ పకారముగ సంధామణము 

నడచెను.._ 

ఆంబనేయడు._ఓయీ' భోకా' నన్నేల అవ్యోనించికివి 1 

సీశ్లేమెన వరము కావలెనా 1 

వైరు..._.మన్శపభో! ఈ బండిని కొంచం ముందుకు 

తొయ్యండి కాలు, 

అంజనేయుడు---సీవు సోమరిపోతువై. ఏమాత్రము (పయ 

త్నము చేయనిచో 'మేముమాత్రము వమిసహాయము 

చేయగలము ? పూర్వము త్రేశాయుగములో (శ్రీరామ 

సాన్ని ధ్యమున మే మెంత కృవీ. సల్పినది నీకు లెలియునా! 

మానవుడు కొంవెమేని యత్నము నల్పినవో దానికి భగ 

వంతుడు చేయూత నియ్యగలడు అసలేమి యతడు 

చేయనిచో "జీవుడుమాత్రమేమి సహాయము చేయగలడు. 

గాబట్టి లెమ్ము! చ్యకము పట్టుకొని పైకి శలేవుము. ఆ 

తరువాత అంతయు చేవుడే చమూాచుకొనగలడు. ఫురువు 

(నయత్నము, దైవకృప రెండుకలిసినవుడు పచులుచక్క-గ 

జరుగును. వురువప)యత్న మునుబట్టియే దై వకృప వర్షిం 

చుచండును. సోమరులకు భగవంతుజేమి సబోయము 

చేయగలడు? అని ఈ (సకారముగ అంజనేయాడు బోధించి 
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అదృశ్యుడుకాగా ఆ రైతు వెంటనే లేచి తన ౫07? 

చేతులతో చకిమును లేవ యల్నీంప తేకణము ౮” 
కదిలిపోసాగాను. క్రైతు యత్నేమునకు ఆంజనేయుని ఆన, 

గవాముతో డయ్యిను. పలితముగ అ బండి చరణ 

గమ్యుస్థానము చేరగలి7ను. 

శాబట్టి జనులు భగవత్కిపను శాండ్రీంచుటతో ౧” + 

తమ క_ర్తవ్యమును, తమ విధ్యు కృభర్మమును,తమ యత్న 

మును ఏమాత్రము త్యజించరాదు ప్రయత్న శీలునకు సమ 

_న్తము లభించగలదు. అయితే భగవద్భక్తి నిరవాంభావము; 

ఆ ప్రయత్నిమునకు తోడుగా నుండవలెను, అవుజే కాగి 
ములు చక్కగ రాణించగలవు. ఫలించగలవు. 

నీతి _ డై వవిశ్వాసముతో బాటు మానవ్మవంు 

తము కూడ అనపరము. 

కోరికలు పెంచుకొన రాదు 
పూర్వ ముకనొకగానుములో ఒక సామాన్యకుంు 

బము కలదు. ఆందు భార్యాభర్త లికువుకు ఆ న్యో "mg 

_సీహానురాగములు కలవారై. నివసించుచుండిరి. కుటుం? 

ములో వ యిబ్బందులున్న లేవు. శాని ఒక్క. విమయమందు 
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మాత్రము వారికి విపరీతమైన మనస్తాపము కలుగుచుండెను, 

ఒడుదుడుకులు లేక సవ్యముగా కాలము గడచిపోవుచున్నప్ప 

టికిని మనస్సునందు ఒక్క- విషయమై వారికీ త్మీవమగు 
అందోళన జనించుచుండెను వారిరువురి లఅకృితులలో, ముఖ్య 

ముగ ముఖనిర్మాణమందు ఒకింత కురూపత్యము జనులకు 

దృగ్షోచరమగుచుం డెను ఇద్దతికిని ముక్కు-లు చెట్టిగా నుండుట 

వలనను, ఆ చట్టితనముకూడ ఇద్దతీకిని ఒకే కొలతలో వర్చడి 
యుంకుటవలనను, మాచినవారికెల్ల పట్టరాని నవ్వు వచ్చు 

చుండెను, వారింటికి బంధువులుగాని "లేక తదితరులుగాని 

ఎవరు వచ్చినస్పటికీని ముందుగా వారిద్ధతీని జూచిపకపక 

నవ్వుచుండిరి, ఈ స్థితి ఆ దంవతులకు బాల దుర్భరమా గ 

నుండెను. ఈ అవమానమును భరించలేక వారు లోలోన 

కృంగి కృళించివోవుచుండిరి, “భగవంతుడా! వల మమ్ములసీ 

ప్రకారముగ నృష్టించికివి? అని లోలోన వాపోవ్రచుండిరి. 

ఇబ్లుండ కొంతకాలమునకు వారొక అఆనుభవజ్ఞ్యండై న 

జోతిమ్క-నీయొద్దకు వెళ్ళీ ఈ అవమానము ఎవుడు తొలగగల 
దనియు, అది తొలగివోవు ఉపాయ మేదియెన కోలదాయనియు 

పళ్నించిరి. అంతట అ జ్యోతిమ్ము-డు..._దంపతులారా! ఇది 

మానవ మాతులచే సాఖథ్యమగుపనికాదు. మి ముక్కులను 

ఇంత వికృతెముగ ఎవరు నృష్టించిరో అట్టి జగన్నిర్మాళయైన 
బృవ్మా చేవుడే మోయొక్క- ఈదురంత ఆవమాననును” 
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దూరీకరింప సమక్టుడు, కాబట్టి ఈకోజుమొదలుకొని మీరా 

బ్రవ్మాబేవుని సాకశ్షాత్య-రించు కొనుట జప తప (ప 

నాదులను గావించుడు అని వాకుచ్చెను. 

ఆది విని దంపతులు పరమానందభరిత్పులై ఇంటికి తిరిగి 
వచ్చి వ్రితనిష్టకలవారై (బహ్మ బేవునిగూర్చి ల్లీ విమగు 

తవన్సును (పారంభించిరి, అబోరమును వరించి, వకపాదంబున 

నిలబడ్కి చిత్తమును అన్యత పోనీయళ కళోరదీతతో వారు 
(బవ్మాచేవుని అవార్నిశము ధ్యానింపదొడశిరి. వారి యా 

తపస్సునకు మెచ్చి (బ్రహ్మ జీవుడు ప్రత్యతమై వరము కోరు 

కొనుమని వచింప్క తిల్భే ణమే ఆ దంపతులు “మచ పఖభో! 

మాళోొక' కోరికకలదు. ఈ చట్టిముష్క-లవలన మాజీవితము 

బాల దుఃఖఖాయిస్టముగ పరిణమిం చినది. (పలివావను జాచి 

ఎగతాళిచేయుచున్నారు. మేము లోకమున కిపుడు పరిహాస 
ప్మాతొలమై పోయిలిమి, ఈ ఆవమానమును మేమిక ఛరింప 

"లేము, ఈ దుర్భర విపత్తునుండి మమ్ములను కాపాడి గై 

క్కి.ంచు తండీ! మోకు పదివేలు నమస్కారములు, మాక 

మంచిముక్కు-ల నొసంగి దీవించు మహో వో!” అని (పాన్థించిరి 

అస్లయగుగాక! అని పలికి బవ్మాబేవు డం తర్థా నము 

నొందెను. 

బ్రహ్మ బేవుని వర(సభావమునే అఆ దంపతులకు మంచి 

ముక్కులు వర్చదెను, ఆయితే ఒక పెద్దచిక్కు.వచ్చి నెత్తిన 
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వడీనది, వమియనగా “మాకు నుంచి ముక్కులు కావలెనని 

వారు పార్టించి నందువలనన్ను “ముక్కలూ అని బహువచన 

(పయోగము చేసి నందువలనను ఎన్ని ముక్కులు కావలెనో 

నృష్ట్రముగ తెలుపనందు వలనను (టవ్మచేవుడు వారి ఒడలంత 

యును మంచి ముక్కు-లతో నింపిపేసెను. వేతుల్వవె, కాన 
తలపై; మెడవై, ఎక్కడ చూచి సను మ్ముకులే | రామ! 

రామ ! ఇక వారి పరిస్థితి ఎబ్లుండునో చెప్ప సవసరము లేదు, 

వారివని “మూలిగే నక్క-మోద 'కాటికాయ? చందమయినద్మి 

వారి వికారవరాశాష్టను చూచుటకు బనులు తండోపతండముగ 

రాదొడంగిరి, వచ్చుటయేకాక కోదువు చెక్క-లగునట్టు నవ్వు 

చుండిరి. ఒకొచెంప ఆశ్చర్యము, ఒకచెంప పట్టరాని నవ్వు, 

వీనితోగూడి బనులు తీర్థ పబగా అచటి శేకెంచుచుండ ఆ 

దంపతులకు నూతన సమస్య యేర్చడెను. ఆవీడ పడలేక వారు 
లింగ (బవ్మాచేవుని వ్రత్యతృము 'చేసిగొనదలంచి ఆందులైై 

వకాంతమున కిని తిరిగి ఛ్యానాదులను నలుపదొకంగిరి. 

కొంతకాలమునకు వారి తవన్సునకు మెచ్చి (వ్మా 

"జీవుడు (వత్యతమై “ఓ దంపతురారా! మీ యాఖీష్ట మేమియో 

వచింనుడిని పలిశిను. అంతట వారిరువురు ్ మవాత్మా 

మాకిపుడు ఒడలంతయు మంచి ముక్కు_లతో నిండిపోయి 

అనవ్యాముగనున్నది. ఇన్ని ముక్కలను ఎవరు భరించ 

గలరు 1 కావున" దేవా! ఈ ముక్కులు మాకువద్దు" అని 
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(పాక్థించిలి. తోడనే (బహ్మజేవుడు *తఖాఒస్య”. (అశు 
యగుగాక అని వచించి యంతగ్థానమొందెను. (ఎవ్మాటేవుని 

యన్నుగవాముచే వారికవుడు ముక్కులన్నియు తొలగిపోయినవి 

కాని ఈసారి ఇంకొక సెద్దచిక్కు. వచ్చిపడినది. వమనగా 
“అన్ని ముక్కులు తొలగిపోవుగాక అని (అవా శ దేవుడు వర 

మిచ్చినందువలన ఒక్క ముక్కు_కూడ మిగలకుండ అన్నియు 

మాయమైసోయినవి, కనీసము ఊవిరి నల్పుటనై నను ఒకో 
ముక్కు. మిగలలేదు. ఆపుడు పరిస్థితి ఇంకను వివమించి 

పోయినది. ఆ దంపతులు శొపీరినలుపలేక నానావస్థలు 

పడుచుండిరి, ఇక గత్యంఠరరములేక వాకు _్రైవ్మా జేవుని 

నురల ధ్యానించి, ప్రత్యశము చేపికెని “దేవా! జగన్నాథా 

ఈ లేనిపోని గొడ వెందుకు! మా పాతచట్టిముక్కు. మూ కిచ్చి 
చేయండి చాలు అని పార్థించిరి. బ)న్మా'జేవుడు “తథాస్తు” 

అని సలికి ఆంకర్ధానమొంటెను. దంపతులకు య థాప)కారము 
పాత చట్టిముక్కు.లు వర్పడెను. ఆంతటితో నారు పరిల్ఫే్రి 
నొందిరి, 

ఇంతేకథ జరివియు చివఆకు వారు పొందిన'బేమి! ఇంతే 
కాలము తపన్సుచేసియు వారు సాధించినటేమి ? న గ్రోొత్ర 
వస్తువును వాకు సంపాదింపగల్లిరి + వమియుళేదు. వారి 
మామూలు చట్టిముక్కు_లే చివరకీ వారికీ దక్కి-నవి. కోరికలాపి 
కోరికలు పెంచుకొనినప్పటికిని, నానావష్థలు పడినప్పటికీనీ 
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చివరికి వమియు మిగలలేదు. కావున ఉన్నదానితో నంఠృ బి 
నొందుటయే జీవితమునకు శోభ, వాంఛలు "ంచుకొనుటవ్లన 
మనుజునకు అకాంతి, అతృ నీ పెరిగిపోవుచుందునే కాని 

తరగవు._-కథలోని దంపతులకువలె, శాబట్టి జనులు తవు 

కోంకలను అదువులో పెట్టుకొని ఉన్నదానితో సంతృవ్రిపడి 
విషయవాంఛారహితు లె ;శాళ్వత దైవపదికై అఆవార్మి శము 

కృవ.సల్పుదురుగాక! 

వీతి : కోరికలను తగ్గించుకొని, మోక్షమును 

గూర్చియు, మోక్షసంపాదవకు వలసిన సాధథనలనం 

గూర్చియు లెస్సగ చింతన చేయుచు వానిని అమలు 

వణచుచు జీవితమును పార్థక'మొనర్చవలెము. 

చేసంకం న్నవాడికి 

చేసుకంన్నంత మహాదేవ! 
పూర్వమున ఒకానొక మహారాజు అగణిత సిరినంపద 

లఅకోతులతూగుచు, పెక్కు భోగభాగ్యంబులను. అనుభవిం 
చుచు తన జేశవు పజలను న్యాయ వద్ధకిలో చక్కగ పరిపా 

లించుచునుండెను, ఆతనికి నలుగురు భార్యలు కలు. రాజుకు 

ఆ రాణులపై నను రాణులకు అ రాజాపైనను అశ్యాజమైన 

"పేమభావము కలిగియుండెను, రాణ.లందటికిని రాజు వేజ్యేయు 
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బులను నిర్మింపకేసి నారివారికి కావలసిన పదార్థములను 

బులను అవనరములను (వత్యేకముగ అంద జేయుచుం 

అ నలుగుకు ధర్మ వత్నులయెడల రాజు సమానమైన 

గానము గలిగియండుచు, పతుపాతజద్ధి లేక అందతి 

- మన్ననలను పొందుచుంగైను, 

ఈ (పకారముగ సుఖముగ కాలము గడచుచుండ్క, 

3 అత్యవసర శార్యార్థనై. రాజు ఖండా౦తరమున శీగుట 

చెను, కొన్నివేల మైళ్ళ దారమునగల ఒకానొక నూతన 
మున కేగి అచట ముఖ్యపట్టణమును చేదుకొనాను. అది 

లతల జనాథా కలిగిన (బ్రహ్మాండమైన నుందరనగరము 

అధునిక పద్ధతులతో, వస్సుసంపదలలో కూడి, "పెక్కు. 
శారములతో, గగనచుంవిత. [పాసాదములలో నిండి 

ఎశేమ్ొ నూతన వె భవములకు ఆటని, ఆత్యంత 

శీయముగ ఆ నగరము కన్పట్టుచుండెను, అట్టి రమణీయ 

బును చేరుకొని రాజు ఓక గెలరోజులు తన "కార్యమును 

ర్రించుకొని తిరిగి స్వబేశమునప పయననముగుటకు డయ్యు 

తన ధర్మపత్నులు వలుగురికి ఈ (శ్రిందిధావముల 

తగ్గ బాబులు (వాసిపం"పెను... 

“ఓ అంగనామణులారా! ఇపుడు చేనరుదెం చినది ఒకో 
ద్భుతమైన మహావట్టణము, దీనితో నమానమైన వురము 
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మన (ప్రాంతములో "వతకినప్పటికీ కన్సించదు. కండ్లు మిరి 

మిట్లు గొలువు దృశ్యము లనేకము లిచట గలవు, చాచిన 

వారిని మోవానవరవశుల'బేయు వ స్తుసామ్మగి "లక్క-కుమించి 

ఇ్రిశటగలదు. కాబట్టి ఓ "జీవేరులారా! నేనివుడు కొద్దిరోజా 

లలో గృహోమ్మఖుడ నగుచున్నాను. కాబట్టి మూరు మొ 

మా అభీష్టవ సువులను "కెలిపినచో, ఎవరికి వయే వ న్నవులు 

వాంఛనీయములో ఎఆుకషణచినచో నేను వచ్చునపుడు ఆయా 

వన్తువులను కెచ్చి మాకు ఒనంగదను ఇట్టి ఆవకాశేమును 

బారవిడుచుకొనకుడు ఇన్ని వేల మైళ్ళదూరము మరల మరల 

వచ్చుట ఎవరికిని కటస్థింపదు. కాబట్టి? శతణమే మీమీ 

అభిలషిత పదార్థములను "తెలువుకొనుడు,..-ఈ (ప్రకారముగ 

నృపాలుడు తన నలుగురు భార గ్టలపను చేక్వేజుగ ఉత్త రములు 

(వాసెను, 

పది దినములు గడచినపి. నలుగురు భార్యల నుండియు 

(వత్యుత్తరములు వచ్చినవి. వారొకొక్కరు తమ తమ 

నాంఛితములను ఈ క్రిందిప)కారము తేమ వృాదయేశ్వరుసకు 

"తెలిపిరి, 

1. మొదటిభార్య ఎ నాథా! ఆ మహాపట్టణమునకు మా 

“బ్కెంచుట నాయొక్క. మవాద్భాగ్భుమని తలంచుచున్నాను 
ముఖ్యముగ మగవిశేయుట వమనగా నాకు పల్టుచీరలపై 
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మోజు ఎక్కువ, కావున అ మహోావురమంతియు వెదకి వెదకి 

చతుర్షశభువనములందు ఇింకిచటను ఎవరికిని లభింపనట్టి 

నుందరనుకుమార వ్ర ములను కొన్నింటిని మావెంట తీసు 

కొనిరండు! వానిని ధరించి ఇక నా జన్మ థన్యమైనదని తలంచు 

కొనెదను, 

2, కండవథొర్య-..నాశా! చేను ఎన్ని జక లలో చేసిన 

వుణ్యమో ఫలించుటచేతనే మోరట్టి మవోపట్టణమునకు వేరు 

కొనుట నంభవించుట జరిగినది! ఇవుడు ముఖ్యముగ మనవి 

జేయుట యేమనగా నాకు అభరణములె మోజు ఎక్కువ 
కొత్తి కొర్త ఫాషన్లుగల ఆభరణనులన్నచో చేను చవి కోని 
కొందును. కాబట్టి వృదయేశ్యరా! అ వురమంతేయు 

వెదకి వెదకి నూతన ఫక్కీలో రన్న అభరణములు కొన్నింటిని 
మో "వెంట తీసికొని రండు! 

క మూడవభార్య.-_...నాఖా! నాకు స్వాదిష్టములై న ఫలహార 

ములపై అ సక్తి మెందు. జివ్వాను తృక్తిషరచయు నా 

మొక్కే (పథాన శార్య(క్రమములలో ఒకటి. శాబట్టి ఆ వ్య 

నగరముంతయు గాలించి గాలించి జివకు (ద్రీతికరములై న 

భోజ్యవ స్తువులు కొన్నింటిని మోానెంట రీసికెనిరండు, వానిని 

ఆరగించి నా జన్మ ధన్యతను గాంచగలదు 
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& నాల్లవభార్య _ నాథా! మిరు మాకు (వానీన బాబులో 

మిోాకిన్లమైన పదార్థములను, (గ్రీతికరమ్వులే న వ స్తువులను 

కోకుకొనుడు, తెచ్చెదరు అని లెలివితిరి, (పాలేశ్వకా! ఈ 

జగత్తులో నాకు మోకంటు (వీయతమ పదార్థము చేశాకటి 

వదికలదు ? మారు వెళ్ళినది లగాయితు నాకు నిమువమొక 

యుగముగా గడచుచున్న ది. (డవంచెమంతయు శూన్యముగా 

తోచుచున్నది. ఈ జడమైన పదార్థములతో నా కేమిపని 1 
మిరొక్కరున్నచో అంతయు నాకు ఉన్న క్లే, శాబట్టి (పాణ 

నాథాో మాతు తతణమే బయలుబేంరండు! నురథీతముగ 

ఇల్లు చేపకొనుడు! నాకదియే పదివేలు” 

ఈ పకారముగ నలుగురు భార్యలు నానిన జాబులు 

రాజునకు ఆందినని. వెంటనే భూపాలుడు నగరమంతయు 

చుట్టి తన భాం వ్రకు "కావలసిన సామగి) నంతను సమకూర్చు 

కొని స్వటేశమునకు పయనమైవోయెను. ఆనతికాలములో 

తన వరమును చేరుకొని 'సేవకులద్యారా మొదటిభార్యకు 

చీల, శెండవభార్యకు ఆభరణములు, మూడవభార్యకు 

సలహోర ములు పంకి, కానుమాఠ)ను న్యయముగ నాలుగవ 

భార్యయొద్దకు హ్లీ ఆమ భవనములోనే కాఫురముచేయ 

దొడగాను. తేక్కిన వారిండ్లలో ఆడుగ్రైనను పెట్టలేదు. అడి 

చూచి తక్కిన ముగ్గురు రాణులు రోషోరుణిక నేత)ల్రై, (కోధా 

విన్లళె -- అగ్ని సాశిగ నలుగురుని జెంచ్లాడి, చివరకు ఒకరి 
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యొద్దనే శావురము పెట్టుట న్యాయసమ్మతమా?' అని కోందజు 

పెద్దలద్వారా రాజునకు కబురుచేయగ్యా రాజు వారలకీ 
ప్రకారముగ వెంటనే కబురువేసను _ 

క్ట ఆర్థాంగులారా! మిరు చెప్పినది పరనుసత్యము. 
నేను అగ్ని సాకి గనే మిమ్ములను సరిణయమాడికిని. శాని 
ఇవుడు మీకు 'కావలనీన వ స్తువుల లిస్టులో చేను జమపడలేదు. 
మీకు ఏమి కావలయునని (వ్రశ్నించినవుడు, ఒకరు వనములు 

కావలెనని, ఇంకోశరు అభరణములు శావలెనని, "వేలొకరు 
భోబ్యపదార్థములు కావలెనని వ్యానీతికేకాని నామాట 
ఎవరును అనకొనలేదు. మా కనిస్థసోదరి మాత్రము నన్ను 
కోకుకొనెను. అందువలననే అక్కడికీ నెటట తటస్థించినది. 

ఇందులో మోసమేమి? కపటమేమి? అన్యాయ మేమి 1 

అక్రమ మేబు ఎవరు ఏమికోరళొందురో, వారికి అది లభించు 
చుండునుగదా, చేసికున్న వారికి చేనుకున్నంతీ మువోదేవో” 
రాజుయొక్క. ఆ వర్తమానము విని చిజేరులు నిరు_త్తరులై. 
తమ చర్యలకు "తామే నిగ్గువాందిరి, ఈప్రళాంముగ రాజు 
వారలకు చక్కని గుణపాశము బోధించి మరల యథాష్రకార 

ముగ అంచజీతోకను సుఖముగ కాశురము చేయసాగాను. 

ప్రపంచములో. ఇవుడు "పెక్కురు బనులు మాయా 
మోాహితులై, చృథ్యవదార్థములనే వాంభించుచున్నా రుకాని 
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శాక్షత పరమాత్మనుకాదు. తణిక (పాపంచికభోగములను 

కాంశ్మీంచుచున్నా శీకాని, శాక్షత (బైహ్మో నందమును శాదు. 

ఎవశివకు 'బేనిచేనిని ఆభిలవి.ంచుచుందురో దానినే పొందు 

చుందురు. అజ్ఞానులు జడములై న దృశ్య దై భవములను 

కోరి వానికొఆ కీ ప్రంపల్నించి వానినే పొంది తుదకు 

అతృవ్లులై, యుందురు __ కథలోని మొదటి ముగ్గుకు రాణుల 

వలె జ్ఞానులు మైతన్యవంతమై, 'శాశ్వతమై (అహ్మోనందవరి 

పూర్షమై, దుఖువర్జిశమెనట్టి ఆత్మ హొజ కే అభిలమించి, చాని 

కొ యత్నించి, దానినే పా జననమరణ సంసార ్లేక 
వరిత్యుల్తై మోతీస్యరూవులై పరమసంతృ నలై పకుగుచుం 

దురు _ కథలోని నాల్లవరాణివలె, కావున వివేకవంతులగు 

వారు దూరదృష్టితో వ్యవహరించి ఆత్మ పా _క్రికొఆేే జీవత 

మును వినియోగించి ధన్యులు కావలెనేకాని కణిక దృశ్య 

వన్త్ముపా_ప్దిచే జీవితమును గకేళ వంత 'మొనర్చుకొ నరాదు. 

నీతి := ఎవడు ఎట్టి కార్యమును చేయుకో 
దానికి అనుగుణమగు వలితమునే పొందును. కాబట్టి 
వ్యర్థకార్యములను విడవాడి కాశ్వత దై నపొప్రికి 

థ ద ర) 

వలయు సాథనలనే జీవుడు కొవింవనలయును. 



వాచావేదాంతము 
ఒకానొక (గామముయొక్కో- నమోపమునగల ఒక 

చిన్న కొండకలదు. అ గా)మములోే కొన్నివేల జనాభా 

నివనీం దుచుంగైను. రైశాంగనే వాం వృ. వారిలో 

కొందజు శ్రీమంతుల, భోగ భ్యాములతో తులతూగుచు 

పెద్ద "పెద్ద భవనములు నిర్మించుకొని వోయిగ కాలను గడుపు 

చుండిరి, 

శికనాడు ఆ (గ్రామమునకు ఒక మల్లుడు ( వస్తాదు, 

శాండో) ఏతెంచను. అతడు ఆజానుబాహుడు, కండరములు 

బలిసి వుష్టిగల చేవాము కలవాడై తన భయంకర ఆకృతి 

'చేచూప్మలకు అశ్చర్యము గొలుపుచుంజెను. కలియుగ 

భీముడా యని అనివించుదుండెను.. ఆతడు గా)మనము.లో 

(వవేశించగనే జనమంతయు ఆతని చుట్టూ మూగిరి. అతని 

భీమాళ్ళతిని త బేకదృ్టితో వారు మూడదొడంగిరి, “ఈత 

'జివడు + ఎందుల క్మీగామమునకు విచ్చేసెను? అని వారిలో 

వారు ఏితర్కి.ంచుకొనుచుండిరి. ఆతిసిని నమిోవించి అదుగుటకు 

వాను జంకుచుండిరి. అవుడా మల్లుడు (వస్తాము ఆచటనున్న 

ఒక (గ్రామసపెద్దను పిలిచి, ఊరివాతీకిని తాను కొన్ని ము ఖ్య 

మైన సంగతులు చెప్పదలిచినాననియు కాబట్టి అందతీని ఒక 
చోట సమావేశ వజచవలనిన పనియు చెప్పెను, 
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వెంటనే ఆ (గామపెద్ద ఊరంఠతీయు తిరిగి (వశియింటి 

వాడిని తలువుళొట్టి, వలిచి అందతీని సభకు ఆవ్యోనించెను. 

వమిపింత జరుగునో దూతుమనియు, మల్లుడేమి చెప్పునో విని 

రీరవలెననియు జనులుతండోవతండములుగ సభకురాదొడం గిరి. 

సభకు చోటు నిక్షయింపబడెను, డ్రీలు, వురువులు విన్నలు, 

"పెద్దలు, చదువొచ్చినవార్కు చదువురానివారు, ధనవం కులు, 

బీదవారు,.-ఒకరన్ చెప్పనేలు  ఆందజును సభక జోజరై 6, 
చేల ఈనినదా యనివించునంర (బ్రహ్మాండమైన బనగండోహా 

మదట కొద్దిసేపటికే వేంపోయెను,. ఆ మవాోనభలో నికు 

అందణని ఉద్దేశించి ఆ జగజెట్టి ఈ పకారముగ ఉద్ధోమిం 

ఓ (గామన్తులారా! మహోనుభావులారా! మికందతికిని 

ఈరోజు కొన్ని అపూర్వమైన; లక్చర్యకరమైన విషయములు 

చెప్పుదలంచినాను. మోిగాామన్తులవై నాకుదయించిన అకుం 

తత న్నే వాభావమే నన్ని చటికి రప్పించి ఇళ్కార్యమునకు నన్ను 

పురికొల్పినది. మాకొక చక్కని వార్తను ఇవుడు బహీర్షతి 

మొనక్చుటకు నిక ప్ప యించితిని మిలో ఇంకను ఇచటికి 

రానివాలవరై న నున్నచో తతణమే వారికొలకై శబురంపుడు 
మి జీవితములో కనివిని యెజుగని అఆద్భుళవా_ర్త ఇపుడు 

చాప్పబోవుచున్నాను _ మల్లుని ఈ వాక్యములను వినగానే 

చభి'సదులలో త్మీవమైన సంచలనము ఉత్సుకత జనించెను, 
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ఆతజేమి వెప్పునోయని నారు ఒడలంతయు చెవులు చేసికొని 

వినుటకు సిద్ధముగ నుండిరి. రానివారందజినికూడ కబురంవి 

వెంటనే రవ్పించిరి. ఇసుకోవేసిన రాలనట్టి అపార జనసంఖ్యతో 

ఆ నభ కిటకిటలాడుచుండెను. 

అవుడామఘల్లుడు న ర్యాంగసుందరముగ అలంకరింపబడిన 

"వేదిక వె నెక్కీ- బల్లగుద్ది శఈప)కారముగ 'చస్పదొడం గను 

ug, (గాచు'స్తులారా! అలనాడు (ేశాయాగమున ఒకనువోను 

ఛావుడు అరచేతిలో కొండనుమోసి (ప్రవంచమునంతను సంభ 
మాశ్చర్యములతో నింవివై చెను. లోకో త్తరబలనంసన్ను 
డగు ఆ అంజనేయుని నేటికిని జనులు భ క్రి భావముతో 

పూజెంచుచున్నా రు. ఈ హృకారముగ అంజనేయుడు (కైకా 

యుగమున"కే ఎనలేని కీర్తిని కెచ్చినవాడాయను. ఆ తీరు 

వాతే ద్యాసరయుగమున మజీయొక మహానుభావుడు చిటికిన 

(వేలువై కొండనుమోనీ జనులకు ఇంకను ఆక్చర్యమును 

కలుగజేసెను. _గోవర్థనథారియగు ఆ కృన్నమూూర్తిని నేటికిని 
జనులు (శ్రద్ధాభక్తులతో సంస్మరించుచున్నారు. ఈ (ప్రకార 
ముగ డాదావు ప్రతియుగమంమను ఒక్కొ క్క-మవోనుభావుడు 

కొండను మోయుచుండగా, ఈ కలియుగమున ఇంతవజకు 

ఒక్కడైనను అట్టి పనికి వూనుకొనకయుండుట కీలము 

వోస్యాస్పదముగ నాకు తోచుచున్నది. కలియుగమున కే 
అ వకిష్ట్ర యేర్చడినదా యనివించు చున్నదె 
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ఈ విమయమును గతే సంవత్సరాకాలమునుండి నేను 
తీవముగ యోచింపదొడశగితీని. “కలియుగములో కొండను 
మోయువాయు కరువై పోయారా ? ఒక్కరై నను ఆ పనికి పూను 
కొనలేజే! ఒక్కరై నను యాగఖ్యాతిని అర్టి ంచుకొనలేజీ! 

ఏమి ఈ పివగితము ? ఈ యుగమందు బలవంతులు లేరా ? 

దృఢ యులు లేరా 1 పట్టుదలతో సాధింపదలం చువారి! 
కొండమోయుట ఒకలెక్క_లోనిదా? వమి ఈ ఆన్యాయము’ 

అని ర్మా తింబగల్లు చేను లీ వముగ ఆలోచించి తుట్టతుడకు 

ఒకానొక నిశ్చ యము వకు వచ్చితిని, భగవంతుడు నాకు 

అమికమైన బలమునిచ్చియున్నాడు. ఛై ర్యమనునది ఉగ 

పాలతోనే నాలో వర్పడియున్నది. కావున నే నెందులకు 
ఈ కొండను మోయుపనిత్తై పూనుకొనహడదు? అని 

యోచించి అందుల్నకై చేను బద్ధక' ంకొణుడనై తిని, 

శ్రీ (ౌమస్తులారా' మిా[గామమునకు చెంతనేయున్న 

కొండను మోయుటకు నేనివుడు కృతనిశ్చయుడగై తిని ఈనా 

నిశ్చయ మునకు తిరుగులేదు. నేసీకొండను మోయుటవలన 

మాకే కాదు మో (గొమమునశే. మిక్కు-టమగు ఖ్యాతి 

లభించగలదు, మో (గ్రామముయొక్క-"పేరు చరిత్రలో నువర్ణా 

శరములతో  లిఖంపబడు సమయము ఆసన్న మగుచున్నది. 
ఆయితే నేనీ భునకార్యమును సాధించినందులకు మిరు నా 

"కీబుయు ద్రవ్యము ఈయనచగరములేదు. కానుకలీయ 
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నక్క-రలేదు, చేను వురస్క-రములు వాంధించువాషనుకాను, 
అయితే గొంకమోయుటకు ఇప్పుడు నాకున్న ఈ బలము 
చాలదు. దానిని ద్విగుణీకృత ము చేసీకొనవలయును, 

అందుచే నేను కోరునది యేమనగా.-- అఆుమాగములు 
చక్కటి బలవర్థకమైన అవహారము, మారు నాకీస్పీంచిన 
బాలును. తదుపరి ఆ కొండను ఆవలీలగ మోసివేయగలను. 
విటమిన్ల తోగూడిన బలీస్ట్రఅవారమును ఆజునెలలు నాకివ్పీం 
చుడు. ఆరునెలలు మా గామములోనే ఉండి, మోరిచ్చు 
ఆ బలవర్థకమైన అవారమును న్వీకరించుచు, తదుపరి ఒక్ష 
నుమువూ_ర్తమున కొండనుఆమాంశేముగ మోసివేయుదును* 
నాయీ మాటలను విశ్వసింపుడు. తేద్ద్యారా మో కీ రిని 
చిరస్థాయిగ చేనీకొనుడు." 

మల్లుని యా హేతుపూర్యకమునై. స వచనములను 
విని (గామ న్తులందరు ఏక్ళగీవముగ అందుల కంగీకరించిరి, 
వెంటనే ఒక కమిటీ వర్పడను. చానికి 'వర్యతోద్ధరణ నవా 
తు సహాయకిసంభఘము ఆని "పీకు పెట్టబడెను తదుపరి 
ఆ సంఘము తరఫేన చందాలు వసూలువేయబడెను, ఆ 
(ద్రవ్యముకో వారు మల్లునకు ఆజునెలలు రాజభోజనము 
వర్చాటుచేనిరి. ఆజునెలలు పూరి అయినఠకువాత కొండ 
మోయుట్నకే ఒక సుముహూ_ర్తము నిర్లయింపబడెను.  'డ్రేళ్ల 
జేశములకు అవ ర్రమానము వంపబడెను, కరపత ములు 
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(గామ్యగామమునందును పంచిసెట్టబడెను. అడి కలియుగము 

నశే కీర్తిని తెచ్చిపెట్టు ఘనకార్యము కాబట్టి బనులు నిర్మీత 
సమయమునకు సుదూరపాంతిమునుండియు తండోపతండము 

లుగ ఆ నమోపమునకు వచ్చి చేరి. టొండనుమోయూు ఆ 

ఆవూర్వ్య దృశ్యమును ఎవ్వడు చూతుమా యని జనులు 

ఉవ్విళ్లూరు చుండిరి. 

సరిగా ముహూర్తసమయము ఏతెంచెను మల్లుడు 

ఒక పురోహితునిచే కొండకు పూజచేయించెను. పూజ 

ఆంతియు పరినమా పీ ఆయినతరువాత వురోహితుడు “ఆయం 

ముహూర్త స్సుమువ్వూర్తను స్తీ ఆని ఛెన్సీ మల్లుడుగారితో 
అయ్యా! ఇక మిరు కొండనుమోయుటకు సిద్ధపనడవచ్చును. 

ముహూర్త మింకను ఒక నిమువముమా త్రమే యాన్నది 

అనెను, అచట చేరియున్న అతులాది జనమంతయు వతేణమున 

ఏమి జరుగునోయని ప్రాణములను బిగపట్టుకొని (గుడ్తప్పగించి 

మాచయచుండీరి. ఒక సిమువము చాతినది, ఐదు నిముపు 

ములు దాటినది. అరగంట డాటినది. కొని మల్లుడు కొండ 

విమయామై ఏమియు పట్టించుకొనలేదు. అత్తతీ (గామపెద్దలక 

మల్లునకు శ క్రింది విధముగ సంభావణ జరిగెను, 

(గ్రామపెద్దలు. ఏమండీ మల్లుడుగారూ! ముహూర్త సమ 
యముడాటి ఆరగంమైనది, ఇంకనూ కొంవనుమోయ 

"లేజేవి 1 చెప్పినమాట తష్ఫవచ్చునా 1 
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మల్లుడు. గామ స్తులా రా! చేను అసక్యములు పలుకువాడను 

శాను. ఆన్నమాటను చెర మేన్నుక్రొన టలో నాతయు 

వాతినే తక్కిన వారందజును. నీను కొండను తిప్పక' 

మోనీకీపతాను, 

(గా —మతీ మోయ లేదే 1 

మ .—కప్పక్ర మోస్తాను. 

(గా మణీ మోయండి. 

మనుః ఎ క్రిపట్టండి నాన్నెల్తీను తప్పక మోస్తాను. నేను 
మొదటినుండీ మోస్తాననే చెస్తున్నానుగాని ఎత్వుతా 
ననిశాదు, జ్ఞాపకమున్నదా 1 

ఆ మాటలు వినగనే (గామ స్తులందటు వాతాశుళ్రై 
పోయిరి. ఆజునెలలు ఆతనిని ఎందుకు మేదీకిమూ యని నారు 

దిగులుపడజొచ్చిరి 'నెంటనే అచట చేరినవారందకు ఒకరి 

మొగము ఒకరు చూచుళోని వమయుచేయునదిలేఠ వారివారి 

యిండ్ల కు వెడలిపోయిరి. 

దీనిశేరే వావాజ్ఞానం, నోటితో చప్తూపేకాని క్రియ 

శూన్యం. ఆధ్యాత్మ శ్లేతి)మిన ఆనుష్టానమునకే ఎక్కువ 

ప్రాధాన్యం కలదు కాని వాచాళ్ఞానమునకు శాదుు. నానా 

"వేదాంతము ఏ శాలనుందును లక్యమును పొందజాలదు. 
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ఒకోక సత్యమును నిక్యజీవితములో ఆనుష్థానమందుంచు 

కోని చానిని సాధింఛచినవ్వడే ఫలితములు గో-చరించగలవు కాన్ని 

కథలోని మల్లునివ'లె నోటితోమారి)ము వ్రగల్భములు పలు 

కుచు క్రియయందు ముండిశయ్యి చూవుటచేగాటు. ముం 

దుగా కాశ్ర్రముకు చక్కగ అధ్యయ నముచేసి, గురుముఖతః 

బాగుగ [శేవణముచేసి ఆ వీదప్క, తానొణీంగిన యా సత్యమును 

క్రియానిత్వము వేయవలెను, అనుర్టించవ లెను, వక 
వాఛా'వేదాంతము మనుజుని ము_క్లీధామమున కిన్నటికీని 

చేర లేదు. అనుస్టానముకూడ జోడించినవుడే ఆది 'లెన్సగ 

రాణించును. 

పీతి := దై వానుభూతి ఆచరణాత్మక మైనది. 

కావున ఒట్టి మాటలతో సంతృ_ప్రివొందక।, సాథనకు 

గడంగి మనస్సును, ఇంద్రియములమ జయించి అత్మ 

సాక్షాత్కారమును బడయనవలయును. 

ర్ల 



ఆహారశుద్ధి 

ఛీహ్మాచార్యులు అంపశయ్య పై పరుండీ ధర్మరాజాదు 

లకు చిక్కని హితబోధలు శావించుచుండెను. ఉత్తరాయణ 

వుణ్యకాలమందు "జేహవియోగము శావింపనంచిన ఆ మవా 

సీయుడు అంతేకాలనువజకు ఊరకయుండుట యొందుకని 

భావించి ఆ ఒకింత సమయమును ధర్మబోధ శే వినియాగింన 

నిశ్చయిం'చెను,. పంచపాండవులు, (వది ఇంకను పెక్కురు 

భ_క్షవరేణ్యులు, జిజ్ఞాసువులు, ముచుతున్రులు అచట చేరి 

వకాగచిక్తులై , (శద్ధాభ_క్షియుతులై. ఒతలంకయు. చెవులు 

చేసికొని ఆ భవోోపటేశముల నాలకించుచుండిరి అశ్తటి 

ఆచట వాళకొవరణనుంతయు బహువిశాంతముగ, గంఛీరము. గ 

అధ్యాక్నిక (గంథమయముగ నుండెను. భీహ్మాచార్యులు 

తజేకనివ్దతో అనేక అఖ్యానములను; ఉపమానములను 
చెప్పుచు, నిగూఢములెన పరమార్థత _త్వములను సజబోధక 

మొనర్బుచుండెను, 

ఇట్లుండ (తాదీచేవి వకారణముననో ఆ బోధ మధ్య 

మందు సక్కున నవ్వెను. కారణ మెవరికీని బోధపడలేదు. 

అందజును ఆశే గర్య చకితు లై రి భీమ్మడున్ను తనబోధను 

ఆకస్మాత్తుగ నిలిష్నివె చి (చాపదిజీవీని కాను నవ్విన శారణ 
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మును శెలుపమని కోరెను. అపుడు (చౌపది యిట్లు పలి 

శెను__ మహాత్మా ! సద్దురువశేణ్యా | కాము అఖండమైన 

బోథామృతమును మా కందణికీని (వసాదించుచున్నా కు, 
మా జన్మలు పావనమెనవి. శాసీ అనాడు కౌరవనళలో 

దుత్శాననుడు నన్ను కీ వముగ అవమా నపఅచుచుండ 'కాము 

అచటనే యుండియుకూడ ఒక్కో ధర్మోపదేశమైనను చేయ 

శేజేబు? ఆ రాతుసకృత్యమునుండి ఆతినిని నివారించ లేజేటు? 

"కాము ఇవుడు చక్కటి ధర్మో పచేశములు చేయుచుండుటయు, 

(వమాదభరితమగు అ సమయమున మాత్రము మానము 

దాల్చుటయు తలంపునకు రాగానే నాకు నవ్వు వచ్చినది, 

మహాత్మా ! కొ మఫు డేల ధర్మోపదేశముచేసీ ఆ దుష్ట 

కార్యమునుండి దుళ్ళాననుని నివారింపకపోతిరి $ “సెలపీయ 

((ప్రారన 

(దౌపడియొక్క యా "హేతుపూర్వకవచనములను విని 

భీము డీ విధముగ (వత్యు త్రరముచ్చెను._అమ్మా ! సీవడిగిన 

(పన్న చాల యు_క్లీయు కృముగ నున్నది. ద్ ర్యోధనుని పాపను 

కూడు లినుటచే నార_క్షమవుడు మలినమై వోవుటవలన సకా 

లమునకు ధర శ్రమ స్ఫురింపకుండెను, ఇవుకు ఆస్టనుని బాణ 

పరంపరచే నా యా మలిన ర_క్షమంతయు చిమ్మి చేయుబడగా 

శుద్ధర కృము మిగిలినంచుననే ధర్మము చక్కగ నోచరించు 
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చున్నది. ఆ ధర్మ ములనే మ కందజికును ఇపుడు బోధించు 

చున్నాను, 

అర్థగాంధీర్యయు_క్షములగు భీష్మాచార్యుని యా వాక్య 

ములను విని అచట చేరినవా రందజును వరి మానందపడిరి. 

ఆధ్యాత్మిక అనుభవములందు అవోరశుద్ధి ఎంతటి (వముఖస్థాన 

మ్మాకమించి యున్నదో తెలిసికొని శారందకును సంతృం]ప్టిని 

ఖడసిరి, 

ఆహార నిషయమునందు ముముయువులు నాలుగువిథ 

ములై న జాగ) _త్తలను గై కొనవలయును. కాము 7 కొనునది 

(ఏ) సా క్వికావోరమై, (2) మితాబోశమై (1) చై వార్చితా 

హక మై (4 న్యాయార్థి'తావారమై యుండులాగున చూడ 

వలెను. అన్యాయముగ అర్జి ంచిన ధనముతోగాని, అధర్మ 

మార్గమున సేకరించిన విత్తముళోగాని వర్పడిన ఆహారమును 
భుజించువానియొక్క. మనన్సున్ను మలినర్వమును బొందును, 
శావున ఆట్టివానికి ధ్యానము చక్కగా జరుగకుండట యేగాక, 

ధర్మము వమాత్రము స్సురింపక్ణయే యుండును. కావున 
ముముతువులగువాకు పైన కలిపిన నాలుగు విధముల తవు 
ఆవోరము శుద్ధముగా నుండునట్లు (పయల్నించవ లెను, 

శస్మా దన్నమయం మనః, 
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అసి ఉపనిసటులు "వీర్కూ.నినట్లు అన్నము 0 సక్ క 

నుసస్సు బలపణనటపలన అధ్యాత్మ yn! ష్ముపత నీ మ వసం యు 9 

జ్ఫమున వనుదుండు ఎగధకులు తమి అభారస్ంని. విసయిపు Ted శి ణి ల 

టె 'మంగసలసియిన్నది, pi wre 

నీతి ; మసస్సు అహారమునుబటి వ రించు 
పు i 

పాంందంసు, తాబట్టిసా _త్విరవున సు ఏర్పడ ఎట బొటడే 
అ 

మ్ అర్ యునుబుడదం సా త్తి, మిత, చె వార్చిత్క న్యాంయయా రితా వ. లా 9. | ౪ PRE vu జోరములనే గోవింవవలయుసు, 

భగవంతందం సర్వాంతర్యామి 

జంానా క. అననుమునందు. ఒకసపుప్పు 

యం. స్ు fo శల చక్కని అఫ్యాత్మివివయములను భీ భీ de 
క బారీన. తరింప చేయునో తనను కొండ. సురుస్రునకం 

తణినునూర.. ముతడు.. సమయము జుం టఉయిగ నుం 

ను ఒకటో సము నేషేపటిచి. నిగం WBA OO 
“nm 

తునన. పార సత్య ములను srl oro NE 
sa NOt సరన నహి అను సత్యమును 

అ ఓ 

cup 

to ఎందినములనుండి ్స్యులము నూరిపీ్యయు తొండము, 
భి 
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అ బోధ వారి హృదయములందు (పవేశించు నిమి త్తేమా 

'జేశికో_త్తముడు ఎన్ని యో ఉపమానములను, దృష్ట్రాంతిములను 

వైళొని చక్కగ బోధనల్పుచుండెను. దివ్యమైన యా బోధ 

నాలకించుచు అం'తకేవానులు ఆనందవోలిక లలో నూగుచుండిరి 

వారి సంతోమమునకు మేరలేదు, అనుభవక్ఞాడగు ఆచార్యుడు 

లభించెనుగబాయనివారనుు తమ ఆదృష్ట్రమును కోనిమాడు 

చుండీరి, 

ఇబ్లుండ కొంకకాలమునకు గుకుబేవుడు కాను తన 

శిష్యులకు గావించిన పరమార్థబోధ వారికీ సరిగా జీర్లమైనదో 
"లేడో కలిసికొనుటక ఓకపకీత్ గావింపనం చెను. ఒకదిసమున 

యతడు తన పదిమంది శిమ్యులను పిలిచి ఒక్కొక్కరికి 

ఒక్కొక్క. అరటివండునిచ్చి వారితో నిట్లనెను...-ఓ అంతే 
వాసులా రా! నెలదినములనుండి మికొక గంభీరవుగు పర 

మార్థసత్యమునుగూర్చి వివరించి చెప్పుచున్నాను, ఆ తత్వము 

మోకందతికిని అవగతమైనదో లేదో నేను శెలిసెికొగదలంచి 

నాను. ఆధ్యాక శ్రినిర్యను అనుభివముతో మేళవించినపుడే 

శోభించును. వాచావేచదాంతే బునకు విలువలేదు, వ సత్యమై 
నను ఆనుభాతమొనశ్చకొనినవృజే పూర్ష్మఫభిత మొసంగ 

గల్డును, శాబట్టి చెలదినమ. లనుండి మోకు బోఛెంచుచున్న 
“భగవంతుని సర్వ్యవ్యాపకత్వ' నీద్ధాంతము మాకు వ్యృాదయస్థ 

మైనదో, లేదో పరీక్రింపదలంచినాను. ఇదిగో, ఇపుడు మూ 
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కందటీకీని ఒక్కక్క. అరటిపండు ఇవ్వబడినదికణా ! దానిని 

మిరు తీసికొనిపోయి ఎవరును చూడకుండ తిని మఆల నౌ 

యొద్దకు రావలనినది.” 

ఆచార్యుని యా వాక్యములను విని (ోళ్చాళనుతై న 

ఆ శిమ్యులందజును గుర్వాజ్ఞను శిరసావహించుట్టకై ఒక్కొ. 

కృ_రు ఒక్కొక్క దిక్కునకు చనిరి, మొదటివాడు ఒకానొక 

గృవాములో ప్రవేశించి అందొళ వకాంత్మపదేశముననున్న 

గదిలో దూరి తలుపు గడియవై చి, కిటికీలు బంధించి రెండవ 

పాణీ ఎవరును మావకుండ గురు జేవుడిచ్చిన ఆరటిపండును 

తినివై చెను, ఇక రెండవవాడు నుదూరపా)ంతమునగల 

ఒక పాడుబడిననత్రములో జొరబడి అందొక గదిలో తలువు 

వైచి నేలమాద చీమలుండుటజూచి, అవికూడ (పాణులేశాబట్టి 

అవి చూచినచో గుర్యాజ్డను మారినట్లగునని భావించి తడి 

గుడ్డతో వాటినన్నింటిని అద్ది బయట పారవైచి లోన వ్ 

1[పాణియు చూడకుండ అరటిపండును అమాంతియుగ ఆరగించి 

వై వను, ' 

ఇక మూతనవాడు భూమిపై ఎవరో ఒకరు చూచు 

చునే యుందురని నిశ్చయించి, సీళ్ళలోమునిగి; అందుళల 

చేపలను దూరముగ నెట్టిచేసి అంటివండును తినివై చెను 

ఈ వృశారముగ ఒకొొక్క-రు ఒక్కొక్క. చోటను ఎవప 
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చూడకుండ ఆ అరటిపండును భహీంచివై చి గుర్యాబ్ఞను 

చక్కగ పాలించి సాయంసమయమునకు ఆందటును గురుపు 

చెంతకు వచ్చి చేరి. కాని విచ్మితమేమనగ్కా ఆ పదిమంది 

లోను తొమ్మిదిమంది గురువిచ్చిన అరటిపండును తినివేసీ 

రాగా, పదియవవాడు మ్మాతెము దానినికినకుండ తిరిగి గురువు 

యొద్దకు దానిని తీసికొనినచ్చెన.  వారందలును చేరినవిదప 

గురువు ఒక్కొక్కరిని చారెక్క_డెక్కడ వయీ విధముగ 

పండును భమీ.ంచినది వివరముగ కెలుపమని చెప్పగా అంతే 
వాను లొక్కక్కరు కాము ఏ ప్రకారము కెండవ పాణి 

చూడకుండ ఫలమును భుజించినది వివరించి చెప్పిరి. ౫ాని 

చివరివాడు “మహాత్మా ' గురుటేవా ! తాము గెలదినముల 

నుండి భగవంతుడు సర్వవ్యావీ ఆనీయు, చరాచరజగత్తునం 

దంతటను బావళ్ళభ్యంతరములందును అణువణునునందును ఆ 

పరాత్పరుడు న్యావించియున్నా డనియుు అతడు లేసిచోశు 
లేదనియు బోధించియున్నాకుగదా! మజి అట్టి భగవంతుడు 

నా (వక్క-నేఉండీ వరాచుచుండ "నేనెట్లు ఆకటివండును లిన 

గలను? అందుచే దానిని తినకుండ తిరిగి తీసికొనివచ్చిలిని” 

అని వినయము తో బలికెను. 

ఆ వాక్యముల నాలకించి గురుదేవుడు పరమానంద 

షీ తక్కిన శిమ్యలతో ఓయీ! ఈతడొక్క_కే చేను 
బోధించినదానిని చక్కగ జీర్ణ మొనర్చుకొనినాడు. మిరంద 
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రును నాబోధను పైపై న ోలినిలోనికేకాని ఆనుభవపూర్వక 

ముగ ెలిసికొనలేదు.. భగవంతుడు అణువణువునందును 
వన్యావీంచియుండ, సర్యసాశ్రీయె జీవుల సమ_స్తవ్యవహారమును 

పరికీంచు చుండ, న్యా ప్రక;-న ఎవరునులేరిని భావించి మీారెట్లు 

ఫలమును భుజించగలప 1? కావున మిారందతిలోకి నేను 
చివ్పినబోధను చక్క-గా (గహీంచినవాడు ఈతడొకదే. ఇక 

మోదటనై నను మిరందకు జ్యాగ_త్తవహించి చేను చెప్పు 

చానిని సరిగా, ఆచరణలో నుంచుకోని, అనుష్టించి ధన్యులు 

కండు!” అని బోధించెను, శిమ్యులందరు ఆశ్లు అని వచించి 

తమతమ జీవితములను గురుబోధచే సంన్నంరించుకొని 

కృ తార్థులెరి. 

శావున భగవానుడు సర్యసా క్షి యె భాన్యామునకేగాక 

అంతరంగమున జీవుల నంకల్పములనుగూడ బహుజాగ/త 

పరిశీలించుచుండునని నిశ్చయించి వీపాపమును వేయక 

భగవద్భక్తి, జీవకారుణ్యము సర్వభూతదయ కలిగి పవిత్ర 
జీవితమును గడవీ భగవల్క్బె పక పాతు్రలగుదువ గాక! 

నీతి .= భగవానుడు అకాశముకంటెను మహో 

సూక్ష్మ మైనవారు, నారు చిదాక్రాశ స్వరూవులు, 

వారు సర్వత వెలయుచువ్నారని శెలినికొవి పావ 

కార్యములను చేయక దై వసాక్షాత్కారము కొఖుకై. 
యత్ని ంచవలయును. 



నిరంతర దైవచింతన 
జై నళాన్రములో ఒక చక్కనిగాథ కలదు. పూర్వము 

(శ్రీరామచందుడు రావణసంహారానంకరము పట్టాఖిపేకము 
పూర్తి ఆయినవిదప అనందముగ రాజ్యమును పరిపాలించు 

చుండెను. యుద్ధమున (శ్రీరామునకు సాయమొసర్చిన 
పలువురు ఆ సమయమున (శ్రీరామచందు?ని సమోవించి 

“మహాత్మా! యుద్ధకాలమున మేము తమకు అనేకవిధముల 

తోడ్చడి - తముసేవలో పాలుపంచుకొంటిమి, మహాత్తిర 
వుణ్యమును తగ్వ్యారా వేము సముసార్టించుకొనగలిగితిమి, 

అయితే శాంకికాలమునకూడ తమ 'సేవాభాగ్యమును బడసీ 

ధను్యులము శాగోరుచున్నాము, శానున అట్టి అవకాశ మును 

మాప దదువేయ (ప్రార్థన తమకున్న పనులలో కొన్నిటి 

వైన మాకు అప్పగించుడు. మేము వానిని చక్క-గ నిర్వ 

హించి వుణ్యాభాగ్యులము శాగలము. 

(పజల అ వాక్యమును వినగనే రాబుశం దుడు 

కరుణాపూరిత వృాదయాంతరం/పడై తేకణమే మం శైవర్యుని 

పిలిపించి “ఆమాక్య శేఖరా! నాకున్న పనులన్నిటిని వరుసగా 

(్రాసిపెట్టి ఈ వచ్చినవారికి ఒక్కొక్కరికి బక్కొాక్క-వని 

ఒసంగివేయుడు. వారు వానిని నిర్వహింప కుతువాలురై 

యున్నారు అనను. నెంటటనే మంత్రి లోనికేగి రామ 
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చర్మదునకు సంబంధించిన పనులన్నిటియొక్క లిస్టు తయారు 

చేసి బయల ఉత్సుక౭తో నిరీశ ంచుచన్న భకావళికి ఆయా 

పనులను అప్పగించి వేసెను, రామ దం(దుని గృవామును శుభ 

వజచుపని ఒకరికి | వారికీ ఆరనము "'వేయుపని ఒకరికి, వారికి 

విసరునట్టిపని ఒకరికి, భవనద్యారముయొద్ద ఫొరాపని ఒకం॥ 

ఈ [పకారముగ అందతికి ఒక్కొ-క్క-ససి పంచివేసెను. వారు 

ఆయాపనులను న్వీకరించి, రామసేనాభాగ్యము లభించినదని 

లోలోన సంతసించుచుు తమ జన్మ ధన్యమైనదని భావించు 

చుండిరి, 

ఆందజీకి పనులు పంచిపెట్టుట పూ _క్షికాగానే అచ్చో 

టికి పకముగాత్తుకొని ఒక వ్య క్రి వ లెంచెను ఆకణే అంజనే 

యుడు ఆతడు (శ్రీరామచందు)నకు విన్న్యయకతో సాష్టాంగ 
వందనమాణగరించి మ సో తా! తము "సేవాకార్యములను 

మంతిగాము వంచిప్పైచున్నట్లు కర్ణాకర్షిగ విని వం గెత్తుఖొని 

వచ్చితిని జీవా! నాపకూడ తమ 'సేవాభాగ్యను లభించు 

నబ్లు చేయ (ప్రార్థన. ఎంత చిన్నపనిమైనను సరయే నా 

కొనంగుడు. చానినే మవాద్మాగ్యముగ పరిగణించి ఆచరించు 

కొనుచు, తమసేవలో పాలుపంచుకొని కృ తార్థడను కాలను 

యుద్ధకాలమున తమ కింతయో 'సేనచేసితిని శాంతికాలమున 

కూడ అట్టి సౌభాగ్యము నాకు కలుగునట్లు ఆన్ముగహింవుడు 1 
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ఆంజ నేయుసి యా (ప్రార్థనపూర్వకవచనముల 'ాలకీంచీ 

రామచర్మదుడు “ఆంజనేయా ! వమి ఇంక అతన్యముగ 

వచ్చితివి 1 అన్నిపనులు 'ఇపుడే వాకు వాము పందకొనిచెళలో 
బహుక్॥  ఆన్నియా పూ అముయుండును. అయినను 

ముర తివర్యునికో సంవదెంచి' చేూచెదను” అన చెప్పి అమా 

త్యునకు తోడనే. కబుకంసెను, తీవరు 'జీళెంచళనే 

(శ్రీరాము చారనితో _ “మం్య"వర్యా ! ఆంబనేయుడు రణ 

రంగమున పెక్కు_విధముల మనకు తోగ్పడినోడ; ఇవ్వడు 

శాంఠికాలమునకూడ అట్టి తోడ్చాటు శావించుటకు సీద్ధవడు 

చున్నాడు, మత్సంబంభమైన పనులన్నిటిని ఇవ్వుడే మీరు 

ఆందజికి పంచి చేసియున్నారు, అయినను అంజనేయుడు ఆతి 

ముట్యుడు కాబట్టి నీడైన ఒకపని వారి! జప్పవెప్పుం ధర్మము. 

శావును వశనిమేన మిగిలియున్న చీమా పరికింద గో ఆటను. 
రావమచందు)ని ఆ వాళ్యములను వినగనే అమామ్యుడు ష్ 

ఇమే సనులలిస్టును వీకా్యాగచి_త్తముతో పరికీలించి రామునితో 
నిట్లనియి _ కేవా, పనులన్నియా పూర్తి అయిపోయినవి 

కాని బక్క చిన్నపంమాత్రము మిగిలిఉన్నది! లోకములో 

ఎవరైన అవలించినచో (ట్రక్కనున్నవారు చిటికె వేయుట 
అజారముగనున్న ది. * శాబటి ట్రై రామచండా ! మిళెవుకై న 
అవలించినవో ఆంజనేయుడు చిటికి చేసినచో సరిపోవును, 
శో ఓక్కపనితప్ప 'ఇక ఏమియు. మిగిలియండలేద్భ, + మహః 
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(వళా '_మంకివాక్యములను విని రామచర్మదుడు అంబనే 

నా మనుజ! మంతి) చేన్ప్చిన ఈ చిన్నపని 
తీనిఖొనుటకు నీకు ఇష్టమేనా? అని అడ్సుగగా అంబినేయుడు 

చువఢత్మా! పనులలో చిన్నణడా చెద్దదా, రను విచక్షణ నకు 
"లేదు, నకు కావలనీనది రామినీవ. ఆది చిస్పద్దికాన్మి 

పెద్దదిశాని అదియే నాకు పదివేలు. తమ "సేవ దొటికీనదా 

ఫ్ధియే నాకు చాలు ఈ చిన్నపని దొరికీసందులకు నొ 

ఆద్భష్టమ, ను చేను భానియాడుభ్రున్నాను. మహాత్మా 

సలన్ట! అని భచీంచి ఆంజనేయుడు అనండముతో చిందులు 

. క (గ్రీకాముచం్య దుడు ప్రంజనేయనిసై గల పళ్ళ 

ల్యరీగయనునే తన భునంబున ఈ ఫశారము- చింతన జేసి 

కొనెను _ “నేను అవలించినులో ఆ్యభ్రణేయుడు చిటికె చేయును 

గోడా! ఆంజనేయుడు పరిముభ కుడు: శావున ఆంజనేయుడు 

ఎవుడై న చిటికి జేసినచో నేతన్న అవలింశైడను.? ఈ నిక 

యము రామచందువకు తప్ప మతీయికనికి లెలీయనే, కల్లి 

యగు. ఇక ఆ ఆంజనేయ్యడ్లు రామునివీని దూరముగ చని 

ఒకానొక విజీనస్త)-దేశ మక ఒక 'ఫట్టుైద కూర్చోని... 

కర్గానుచందు)డు ,భవల్తిరచినచో సను ,చిటెకె 'వేయనలేనను 

శాగ్యము [క్షణ] నా కొనంగబ్రడ్డినదికదా! _, ఆ శార్యమును 
నేను వనూకంము_ ప్లార్హప్తాటు జరగకుంత్ర ఆచర్తించవలస్రీ 

న 
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యున్నది. తన విధ్యు క్షధర్మమును "తాను చక్కగ ఆచరించు 

వాడే లోకములో ధన్యుడుగ పరిగణింపబడును రామసేవా 

కార్యములో వమ్మాతము లోబు నావలన జరుగగూడదు, 

రావుచ్మదుడు అవలించినవుడు నేను చిటిశీ వేయవలెను 

గాదా! మజీ రామచంద్రుడు ఎవ్రుడు అవలిందునో నా శేమి 
"కలియును! భుజించునశుకుగాని న్మిదఫోవునపుడుగాని, వోహ్యా 

లికి "దెళ్లునపుడు గాని ఎప్పురై నను ఆవలించవచ్చునుగడా' మతి 
అవిసయను నా"కెట్లు "తెలియగలదు! కాబట్టి నేనొక ఉపాయ 

మును అవలంబిం చెదను. డానిచే నాకొసంగబడిన రామచేనా 
కార్యము. నిష్ణవముగ జరుగిపోగలదు. అది యేదనగా... 
ఇది మొదలుకొని నిరంతరము రాత్రింబగళ్లు విరామము 
"లేకుండ చిటికి వాయించుచునే ఉందును. ఈలోగా రామ 
చం్యదుడు ఎపుడై నను ఆవలించునుగాక! నాకీమియు ఫరవా 
"లేదు.__ఆని నిశ యించి హనుమంతుడు సుదూర వృత 
ఇార్చ్బియయం చానీనుకై నిరంతరము నిర్విరామముగా చిటి3 
వాయించుచు నుండెను. ‘ ॥ 

అచట రాబభవనములో (శ్రీ కామచం[దుడు కాను 
గావీంచుకోనిని నిక యము ప)కారము_ఆబగా అంజనేయుడు 
చిటికి వాయించినచో ఆను అవలించెదనను నియమము 
(వకారము, నిరంతరము ఆవలించుచు నోరు “కెళుచుకొరియే 
యుండెను. ఆంజనేయుడు చిటికె అవీనచే రాముని నోరు 
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మూతేపడును, కాని ఆంజనేయాడు సందుపోకుండ చిటికె 

వాయించుచునేయుంజెను. రామచం(దుడు సదా నోరు 

'లెరచుకొనియుండుటజూచి మంత్రులకు జనులకు వమియు 

తోచక అదియేదియో వ్యాధిశ్యని తలంచి గొప్పగొప్ప 
వైద్యులను రప్పించిరి. వాకు ష్మీక్షించి రాముని అరోగ్య 

మ-లో వకోరతలేదనియా కాని నోరు ఎందులకు తెరచుకొని 

నారో కెలియుకున్న దనియు చెప్పిరి, ఇక కర్తవ్యము తోచక 

మ్మతులు, పౌరులు అందజును గురువగు వళిష్టమహ రి 

మయొద్దికుపోయి రామచందుడు సదా నోరు తెరచుకొనియున్నా 

డని వచింప, సర్వడ్ఞాడగు ఆ మహనీయుడు దానికి కారణము 

ఆంజనేయుడు యనియు, ఆంజనేయుడు చిటికి వాయించుట 

ఆవినచో రాముడు త ననోరునూయు ననియు చెప్పెను. తోడనే 

ఆందజు కలినీవోయి చెట్టు కీంద ఊపిరి తిరుగకుండ చిటికి 

వాయించుచు కూర్చొనియున్న అంజనేయునితో... మవ+త్మా! 

చిటికి వేయుట అవుడు! దానివలన గొప్ప (పమాద మేర్చడి 

నది అని వచింస వంటనే హనుమంతుకు.__నేను ఆపను ఇది 

నాకోనంగబడీన చీనాశార్యము, ఇది రామినీవ, నాథర్మ 

మును, నాక ర్తవ్యమును నేను నిక్టుష్ణముగ చేయవలసి 
యున్నాను! అని (వత్యుత్తరమిచ్చెను. అవుడందణును 

ఆలోచించి ఆంజనేయునకు రామచందుని మతీయొక సేవా 
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కార్యమును ఆప్పగించి, చిటి కెవేయుపనిని శేతాకనికి మార్చిం 
తోవ రావ్మచందుడు య థాస్థితి వ న్చెను. 

కథల్లో అంజనేయడ్లు, వీళ్ల ణము కాముడు అనభించునో 
కెలియక నిరంతరము చిటిశేవేయుటకు గ శృయించుకొనెనో 

అధే వీతృణమ్తున మృతున్గివాసన్న మగ నో మానవునకు 
శోభియనందున ఆత్రడు _స్త్9రరము దైవచింతన, ఛ్యానమా ' 

ఆత్మవినారణ, సల్లుషుచుండినచ్ ణి న్్ మృతే వు ఎవడు 

తట్టస్థించినను వీమియు' చిక్కు లేము, జీవితపరమా-ర్థము శర 

శేరిసశ్లయగును. శాూట్టై ముముట్వగువాడు. నిరంతరము 
పరమాత్మేను చంఠసచేయచు, దూూయకు, ' ఆల్ఞ్యానమ్మనక 
పమ్మాళము* శావోకంగకో' నుండవలెను ఆ క్షణ వ అటిర 

కనులు వచ్చినవ్వటికీని జీవితలయ్యమగు. దైవా .భూతి పొంద 

బడ్తీయేయుండుట వలన ఆతనొకేమియు భశనియుండదు. , , ౬ 

' నీతి తి 1 (మృత్యు వెవుడు సంభవించువో ' తలి 

యద్లు. కాబట్టీ సమయమును, , వ్యర్థమును'చేయక 
నిరంఠరము దై వచింితవ , అక్మానుభ్లూతియంద్లు గఢవ్లు 
చుంఢవలెను, ఖీవిమున్లు దై వమంన్నుమ్సుగ నొనర్న 
సైళను, | 
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మనశుద్ధిచే ధైవసాప్తి . 
శ్రీ “కృష్ణమూర్తి ర్తి 'తేన నిత్యజీవిత వారమందు 

అశేళ వస్తువులను ఉపయాగీందుకోటచున్తో గను, ఓక వస్వవును 
మాతను. నీరంతేరము' కనయొద్ధనే తపికుకొనుచుందను, 
అదియే మురళి; దానిని శ్రీకృష్ణుడు వీకాలమందును వదలక 
అవ్లార్నిశము తేన చెంతనే “పెట్టుకొనుచుంచెను, కొద్దిసేపు 

ఆవ్లోదకరి ముగ, (శోతలు తస శ్రయుఖగ్సునట్లు ఆ, ము ర ల్లి ని 
వాయించి, తదుపరి ఆ వల్ల స్లీన్యగోవిని తన చెన్లిపై ననో, బొడ్డు 

నందో ఆతడు దోవుకెనుచుండిను. అఆంతియేకాని ఆ మురళీస్ 
దూరముగ, ఎన్నడును, ఈందుట్టలేదు. 

- ఐల 

fe 

ఈ 'పరీసి స్థితిని పక్మిణిజీపీ గమనిరేచీ ఒకపుడు” తగ్గలో 
నిటు ఏతరి-౨ చేకనను అ'ఈ పీల్లన్మగోవి నిర ర తరము 
(శ్రీళృన్ణునకు' అతినమిపముగ న_ర్తించుచున్నడి. (శ్రీకృష్ణుడు 
దానిని వదలుట లేదు. ' దానివుణ్యమేమియో | నతతవపే 
(భోష్ణుని సౌన్ని ధ్యకీని అనుభబిందు సౌభాగ్యము లభించుట 
సామాన్యమా*! ఎన్ని జన్మముల తహఫలితమోా ఆది, చేను 

కూడ క్రీ ఎమ్మునకు ఒకింత దూరమునసే యున్నాను గాని 
(ఆంత్ర సమీపమున లేను నాకంకు మురళి ఎంతయో నన్ని 
హితత్వమును అహేభవించుచున్న ది, భగవంతుడు డానీని ' వద 
లట లేదు, అహో! ఎంతటి మహో అదృష్టము! అట్టి న 8 
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లభ్గించుటకు వమివుణ్యము చేయవలెనో? నిరంతర (శ్రీకృష్ణ 

సాన్ని ధ్యభాగ్యము కలుగుటకు ఎట్టి వతేనుల నాచరింపవల 

యానో ! ఏవిధమైన తపము సల్పవలయునో! మురళి ఈజన్మ 

ములో ఈ పాశారముగ (శ్రీకృన్ణునకు అతి సన్నిహితముగ 

రాగల్లుటకు వూర్యజన్న వుణ్య నే శారణమై ఉండును కాబట్టి 

ఆ వుణ్యమేదియో శలిసీకొనిన యొవెల నేనుకూడ ఈజన లో 

అట్టి పుణ్యమాచరించి అలో కిక ప్రభువునకు ఛావికాలమున 

ఇంకను సమోపముగ నర్తింపగల్లుదును,” 

ఈ (వకారముగ చింతనచేసి రుక్మీణీజేవి ఆ మరళితో 
తిద్విషయమునుగూర్చి చర్చించుట్నకి సమయముకొఅకు వేచి 

యుండెను. (శ్రీకృష్ణుడు ఆ మురళిని ఎవ్యుడైన దూరిముగ 
'వెట్టియుంచినవో అవుడు దానిశో వకాంతెముగ మాట్లాడి 
ఆన్ని యు శెలినీకొనవచ్చునని తలంచుచుండెను. రుక్మిణి 

యొక్క- ఆంతగ్యమును (గ్రహించి (క్రీకృన్లు డొకనాడు తాను 
నిదురబోవుచున్నట్లు నటించి ఆ మురళిని దూరముగ విసరి 

చైచెను సమయముకొొఅక నిరీశ్సీంచుచున్న కు కి ణి 
తతుణమే దానిని తీసికొని ఒకానొక ఏకాంతస్థలమున కరిగి 
దానికి (పాణ(పరిష్ట చేసి మాట్లాడుక కిని (ప్రసాదించి డానితో 
నిటు సంభామీం చెను, 
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న మురళీ! నీవు పూర్త్వజన్యాలో. వఘివుణ్యము వనీ 

వ్లౌవు 1 ఫి [వతములన్లు సల్మ్లినావు! ఎట్టి దానధర్శ్మ ములను 

కావింఛినాన్ష వయ _తీర్థములను సేవించినావు 1, ఏ జేవతిల 

నారా ధించినావు ! ఈ-ఖన్మలో సీను జ స త్ర భు చై నీ 

(శ్రీళ్ళళ్లుని: గివ్యపాన్ని ధ్యశీని నికంత్రరన్ను, ,న్తభవింవగ మట 
పూర్వజన్మలో నీన్నచేస్తిన అలౌకిక, నహీముయెక్లో- (వా 

వమేయగునుం క్రాబట్టి ట్ల ముర ల్లీ, అ న్లణ్యశార్యము, 

"శ్రేయో. ఇస్షడు నాకు ఇ్లైలియశేస్టినవ్ో నేనును వానిని ఆచ్ల 

రవి నీనబెనే క్రీకృమ్లనప అల్లి నమిాషమ్లున, చేర్యగల్లుదును, ల్తుదును 
నత్తనము., ఆరని పాన్నిద్య భాగ్టముము తన్తుభనింపగ్గల్దుదును. 

కావున తోందరన్లా చెష్టున్లు + నీవ్లు, న్లాన్వత్నథులో 8 వ్మి 

వుణ్యమ్నున్నోనినాన్ను రకు. గ nn 
wr ౪ అకిశీేదియికం ఇయ్లా పలుకులను చిని, మరలి 

అయా నాశీటుయు- కెలియడు. ) వుణ్యమున్తుగూర్చినగొని; 

పౌవమనీకునాత్చి గానో భరిట్టా నము? సాకినునుంతెనథు ఖేధు- 

ఆకలా 'ఫ్రోర లో చే నవరనోకూవ_, నాకు కెలియధు? 

శతమించు. ఈప్లీలోం అని నమాధానముధైవ్పుగ్లై దక్మీణీబేని 

ఆందుల కంగిశరించలేదు, వదియో మవా త్రేరశ్రే 4 

ఆడొతుచరించింయే. యుండునను చమ్మేకయు. రుకి ్యలీ'బేవికి కలదు, 

ఆడదయచేఖీ, మరల అమె మురళిని అవ్వి ము నొక్కినొక్కి- 

(పక్నింపు చివరకు ఆ మురళి _ 'అమ్మా' నాస్వరూపమెట్టిదో 
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ఒక్కసారి మాడును |! నాలోపల వమియున్నదో బాగుగ 

పరికింవుము, తదుపరి నీకీ తెలియగలదు అని నమాధాస 
మిచ్చెను "వెంటనే రుక్మిణి ఆ మురళిని పైకెత్తి లోన చీమి 

యున్నదో జాగ ర్తగ వరీక్రించెను. కాని అ మురళి లోపం 

వమియులేదు, వట్టి ఆకాశము [౦౨౨ మూత్రము నో 

రించెను. ఆవుడు రుక్కిణీ'బేవి మురళితో..._. అమ్మా! సీలోషు 

చూచినాను. వమియాలేదు. "కేవలము ఖాళీగనున్నదొ 
అని నలుక అంతట మురళి “అ ప్రకారము నాలో థాళీగ 

ఉండుటయే నాయెకవిశేసము, నాలో వవిఫమైన సరుకును 
చెను “పెట్టుళొకలేదు.  వన్తుజాలనునంతటేని పరిత్యజించి 
నా యలకరంగమును దృశ్యరహీతముగ నొగర్పుకొంటిన్మి 

కనుకనే నేను (శ్రీకృమ్లనకు నన్ని హితుకన తిని నావలెనే 
ఎవలైనను నరియే తమ యంతకకర ణఅమునందలి వాననాజూల 

మును, దున్ఫంస్కొా-రములను, (పాపంచిక విమయసనంకల్పము 
లను తొలగించి వైచి, మనన్సును నిర్విమయముగ గావించి 

నిర్సంకల్పన్టికిని బడయానో అట్టివావ భగవంతునకు అతినమిా 

పముగ వర్థింవగల్లుదురు. మనశ్ళుద్ధియే; అంతఃకరణము 

యొక్క- నిర్మలత్వ మే దై వపా_ప్టికీ హేతువుో.__అని గంభీం 
ముగ పలికెను. | 

మురిళీయొక్క- ఆ హేతువాద నమన్నితేనచనములను 

విని రుక్మిణి పరమానందభరితయె తన యంతఃకరణమునుగూడ 
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అట్లు నునిర్మలమొ నద్బుటకున్ను నిస్సంకల్పముగ, చిదాశాక 

మయముగ గావించుటకును కృ్చతనిక్ల య మయ్యెను, 

భగవ'త్చా)క్టికి మనోనిక్శలత్వమే వే కశారణమని 
ఈ యితీవానముద్యా'రా నృష్టమగుదుండుటవలన ముముతు 

వులు శమచి _త్తకుద్ధినై. త్మీవళ్ళవి.నల్పి ఈ జన్మమునందే 

శైవసాన్నిధ్యమును అనుళవించుదుకుగాక 1 

సీతి = మనస్పువు వాసవారహితముగ, 
దుర్గుణ దుస్పంకబల్పరహితముగ వావర్చినచో ఆత్మ 

సాక్షాత్కారము తక్షణమే కలుగగలదు. 

దురలవాట్లు 

__  పకానాక (ెచుములో సదాణారసంపన్నముగు ఒక 
కుటుంబము కలదు. అకుటుంబయబమాని శె త్రో ర్త మార్ష 

మున నిర్యవ్యవహారము నల్చుకొనుదు ధర్మపరోయణురై. 

నియుమనిష్టుడై వర్తించుచుండెరు.. ఆతని కొక కుమారుడు 
కలకు ఆత డు పాథశాఅలో చిన్న చిన్న తరగతులందు 

a కీప్ణడి (క్రమముగ మైన్యూ-లునందు పెద్ద తరగతులలో 
(దజేశించను శాగి దురమష్టవశాత్తు ఆతనికి దుస్ఫాంగత్యము 
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భోడుశాగా, సీతి నియనములందు (గ్రమ్మకమ నుగ. దిగజార 
కొచ్చెను, తండి వీంళ్రయో * నీకీఘుడై యుక్నీప్పటిక్లన 
నియమనిస్థలందు, ఆచ పీచారములంద అత్యంత బాగరూ 

కడై. యున్నక్ప్టికిని, కుమూాయదు- స్వాంగళ్య-గోమమువల గ 
నైఈపతనమును" బారణెనుంం స తోడూ విచ్యాన్థలతోపే... జేరి 
ఆతడు గ్రైత్రాగుడు అభ్యాసము "జీయదొడ గను, / తేన వంఠమ్యు 
యొక్క. సని తతనుగూర్చి కాస చన, కలము రాయక; జానత్య 
మును/చాక్సి కాని, తన వితగులయొక్క- సదాణార నిషస్టాపరత్య 

మును “నర్చిగాన_ ఆతడు కించి జైన్ యాచింపకయీే ఈ 
ఘోరదురాచోకమనందు 'దవేశంతమిః (ప్రతిదినము: పాకు 
శాల వదలగచే ఇద్దకుకుగ్గుడు-దుళ్ళీల.మిజ్యా ర్థులకోరపేరి ఆగత 
పానళాలకు పయనమై పోవుచుండెడినాడు. 

ఈ పరిస్థితి తండిిగార్తికి ఆర సంత వ్నాదయవిదారకముగ 
నుండెను. వరీశమునప్త లపక్ TA కుమారుని 
యొక్క. చెడునడతనుగూర్సి తలంచినను వెల్ల అఎని మనస్సు 
ఎంత్రయో ఆందోళ చెందుచుంచిను. (కాగుజొతను ఈ 
దురభ్య్యానమున్తుండి తన తనేయున “తేష్టం దుప “పన్ని ఉపా 
యము _లవలంభించవలెనో " అన్న ఆపను” ఆతడు అవలంభిం చేను. ' 
ఎన్ని. శప్పవలెనో అన్నియు చెప్పిూచెను. ఇతరుల జ్వారా 
చెప్పించెనుహాడ,. శాని ఫలితము శూన్యము, కుమూరుడు 
(తాగుడు మానకపోగ్యా ' శీన్నా టంకవట కోచున్లు తండిని 

రీ 
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సానా దుర్భామాము. లాడజోచ్చెను. ఇట్టి సందర్భములో 
రశ 'వమిచేయవ నో, జనకునకు తోచకుండెను. "ఎందరో 

గ్యాన్షలైన బంధుటు'కా)దులు వచ్చి వల మో సుతుడిట్లు నీచ 

మూర్లమూ ఉనవలరివీరావెనని 4, (వక్వీంచునవుడు. అక్జన్సిసుంచె 

సీరగుతుకాడను. (4 గేం (ఊడ * Corr 

" ఈ (వశారముగ మాననీకాందోళనచే తల ల్లడీల్లుచున 
క 5 కండే ఒకనాడు తనే కమాపనీ దగ్గీరీకిలదీ "1 ఈ (కార 

ముగ హితబోధ చేంపీదీడన... నాయనా ! మసది గోప్ప 

వరశ్లేము, ' “ఇంతటి స సీదోజొరగంపన్నే వేంకము ఈ చుట్టు పక్క 

ఏచేటను చేదు. నన ఆకల ముకాతాలు ఆజార విచా 

రవ్దులందు, నత్శృం (వ్రదాయములందు ఏంకయో గ క్వ వారని 

చేస్వుపందిరి. ' నీతి నియమ ' పరిపాలనమందు వన కెక్కిన 
ఇట్టి మహోన్నత శ తేవంకమండు * జస్మేంచిన సీ చెడు 
సోరగత్య మునకు' "బొల (కౌగుడు" ఆను ఘోర దురీభ్యాన 

మ నకు వశేడవై కివి. పొరహబు (గవాపాబుచే ఆలవాబుగా 
మారిపోయినది. సేయక అ౭్మగ్నత్తయే దీనికీ కారణము 
సీయీ చిడునడత ని*కు తిలవంవులు "తెద్చుచుగ్నడి ఆడిగిన 

వాళీకీ జవాబులు చెప్పలేక ' నాకు విసు™ _క్రినోవుచున్నది. 

ఇప్పటి. నను లెలివి కెచ్చుకొని సీయో దుర్వ్యసనమును మాని 

వైచి, వంశముయోొక్క- కీర్తిని నిలబెట్టుము. నా పరువును 

శిపాడుచు గ 
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తేం్మడియొక్క- ఆ దీనాలాషమును వినగనే కుమారుని 

యొక్క- కళినహృదయము కొరిగిపోయెను. : “వెంటనే అతడిట్లు 

(వత్యుశ్తర మొసం గెను....తండీ ! మా హీతువాదపూర్వక 

నద్యచనములు నా మనస్ఫునందు గొప్ప _ పరిణామమును 
శెచ్చినవి. నా తస్పిదమును 'ేనివ్లుడు _ (గహించినాను, 
దుస్పాంగత్య (ప్రభావముచే, సలముయొక్క- కన్న త్య మును 

మంటగలువుకొంటినని ఎంతయో ఆవేదన పడుచున్నాను, 

ఇట్టి కార్భాగ్యదళ ఏల చాశరించ్చినధని వాదయమందు మన 
సడుచున్నాను. అయినొదేమి రారా అయినది. ఇకమోాదట 
ఈ దుర్య్యుననమునకు తిలాంబలి యోసంగుట్నకే యోచించు 

చున్నాను ఆయితే నాన్నాగారూ! ! బహుశాలమునుండి 
ఆలవ్నాకైన ఈ దురఖ్యానమున్తు ఒక్కసారిగా ని లు'వు దల 
చేయట కృష్టసాధ్యముకుద్దా! ఒళ నలరోజులవఆకు (కమ్మకమ 
ముగ తగ్గంచుకొనుచువచ్చ్చి, సరిగా నల పూ ర్హియగునరికి 
(కాగుడుకు సరిపూ_ర్తిగా న్యస్త చెప్పదలంచినాను._ _అయికే 
ఈలోగా. మోరొక నరతును ప్రాలించుటకు నిద్ధప్ణడవ లెను, 
అది యేదనగా, ఈ నెలతోజులల్మో నాతో గూడ, మన్ను 

ఒక లోటా కల్లు (ప్రతిరోజు (తాగుచుందవలేన్తు, దీని! మి 
రంగికరించినచో మాత్తమే నేను న్రాదుకలవాటును పోగొట్టు 

కొందును. అట్లు కానిచో నేను నా పాతపద్దతినే, అంటాయు' 
కొని పళ్ల థి కలో! 4 
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కుమారుని ఆ కతఠోరవాక్యములను విభగనే తండి 

యొక్క గుండె చెదరిపోయెను. ఆతనికీ వమిశేయుటకుగాని 

వమి వెవూటకుగాని తోచకుండెను. కుమారునకు (కాగుడు 

మాన్సుటకై. తండి) తానే త్రాగవేలని వచ్చెనుగడా ! ఆహా! 
వమి ఈ విధివై పరీత్యము ! అని ఈ పశారముగ తలంచి ఎట్ట 
శీల కమారుని శ్షేమము అభిలమి.0చినవార్రై తండ అమర 

తోను తరీగీకరించి' కుమాకునితోచాటు. ఓక్ నెలరోజులు 
శానున్ను (తాగ నుద్భమించెను. " ఈ వశారముగ ఒక 
మాసము గడువగా, ఆపుడు కుమారుడు “జీవుని పటమువద్దక 

వెళ్ళీ తన వాగ్దాన వకారము రానికనుండి (కాణుడు పూర్తిగ 

మానికేసితినని బట్టుపెట్రళొనెను. జేవునిముందు ఆ ప)కాశ 

ముగ ప్రతిజ్ఞ చేసెను, ఆవుడూ తండి) కుమారునితో _ 

“నాయనా! కల్లుకా)గుట నీవు మానిన మానుదువుగాక 1 

"నేను మాత్రము మానను ఒక నెలకోజాలు (కాగుసరికీ 

నాకీ యలవాటు దృఢపడిపోయినది, నే నిక మానలేను, అని 
చెన్పి అచ్చోటువీడి చనెను, 

పాఠకులారా ' మాచితిరా! నవ్వులాట క పా)రంభిం 

చిన అలవాట్లు క)మముగ యాథివడి శండి?)కీ వేదలుటకు 

శక్యము శాకుండెను. కుమారుడు బాగుసజెను, కాని తండి 

ఇడిపోయిను. కుమారుడు (యత్న పూర్యకముగ వ్యసన 

మును పోగొట్టుకొ నేను "కాని తండి) తనకు తానే వ్యనన 
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మును కొనిక్లేచ్లు కొనెను. విమయల్తంవట.డుగ వారిపోయిను 

పూర్వ మెంటీ మూ పచాచారణమడుగనుళ్న వాడు, ఇప్నడుదుళ్ళీల 

ద్తుర్తావారేయ్యు క్తుడుగ్న ఫరిణతి చెందెను. ఆఖాగ క్త ,ఎంగటి 
స్లోరవివత్తుు లేచి వబ్టనోదూండుడు.,, కాబట్టి న్నుమ్ముకువు, 
శ్రన్నుళ్తత్తకు వకాలముంధ్రున్తు.- వోటీయణాదు.... పరమార్థ 
స్టాధనలందు ముముమృన్చు పకన, జ్యాక్తరూకుడ్రై యుండవలెను 

వృవ్వుల్యటలమై నన్లు దురలనాట్లకు శ్లోటీయ రాదు. (ప్రమ్మల్టేత్స- 
వహించినచ్వో బ్లాడుపాటు (క్రమ్యక్రమమున బలపడ్షి, కొలూటుగ్ల 
మ్లారి శ్రుడస్తవ్యఫనమైప్తోయి. , జీవున్ని ఊధబ్ష్షతినమ్యునప దారి 

తీయను. సాగ్గకుడ్డు బహు జ్యాక్షర్లూళ్లుడ్వై.. గద్రాథ బాణాల. 
సంపన్ను డై ౨ మూయభయ్మైక్యం.వేష్టలను ఛాయ్యికం్లాతో శని, 

ఫెట్టచు: ధుక్చేర్టలక,యరాడారముట్రకు వీమాత్ర)ము, చోటే = 
యక్క హృధయనిర్మలత్యేమ్యువే పం మవనాంతిని,.క్షాదళున్ల లెను. = 

1 Rr కో T న్ డాగ్ ౯ క్ష ఈ పితా పళ శెడ్డడీవి శ్రకీర్లోజ్ల చేయ్చుండ్డి 
వచో అధి ఇల్లవాట్లుగ్యమారిన్లోయ్లి. తొలగ్లుటేక్సు కష్ట 
పాధ్యమగును,, శాబట్టి చెడ్డభార్యన్యులను -వ్వేయక్సం 
మంచి శార్యములనే ఆలవాటూ. చేనీఠొవివలెనం:? శ * 



కి 

దేవునితోసంబంధము 
ఒకానొక పట్టణమున ఒక ధనికుడుండెను. అతడు తన 

నివాసమున్నక్తై ఒక గొప్ప భవనమును నిర్మించుకొనెను. ఆది 

సర్వాంగనుందరముగ ఆలరారుచు చూవరులకు మిక్కు-టమగు 

అశ్చర్యమును గొలువుచుండెను. జనులందజును అతని దివ్య 
భవనమును (వస్తుతించుచు అది కనివిని యెజులోని గొప్ప 

కట్టడమని కొనీయీడుచుండిర్మి అయినను, అ ధనికుడు ఆంగ 

టితో తృ్దినొందలేదు. తన స్నానగదిలో ఇదివఆకు ఎవరును 
తమ తమ స్నానగదులలో వర్పాటుశోయని విధముగ నవరత్న 

ఖ-చదికమైన ఓక బంగారు కొళాయి [ Pipe ] వర్పాటుచేయ 

దలంవెను, సామాన్యముగ అందజును తవు తమ గృహము 

లందు స్నానవుగదులలో ఇ_త్తడికొళాయిలుు, 'రాగికొళాయిలు 

అమద్న్పకొని వాన్మికిందకూర్చొని స్నానమాచరించుచుందురు* 

వాని ఆ పద్ధతి ఛనికున కష్టము లేకపోయెను “ఆఅందరుచేసిచన్లే 

మనముకూడ చేసిన అం'దేబు విశేషము కలదు 1 మనయింటికి 

ఒక (శ్యేకక ఉండవలెను.  పితివారును మనయింటిని, 

యింటిలోని వరికరములను జూచి సంభ మాక్చర్యములలో 

ముసిగివోవలెను.. కాబట్టి మన స్నానగదిలో అందతేవ'లెకాక 
ఒక అమూల్యమైన, రల్న వైడూర్యసమ్మిళితమైన బంగారు 
శాళాయిని అమరర్చెదను. దానిని చూచుట"కే జనులు తండోవ 
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తుతమ లుగ రాగలరు, అవ్ఫుడు నా కీర్తి నభోమండలమును 

చేకుకొనగలదు, 

ఈ (వకారము. నిశ్చయించినవాడై ఆ (శ్రీమంతుడు 

కొన్ని లతల రూప్యములను వెచ్చించి నవరత్న పరి వేస్టీతమగు 
ఒక చక్కని కొశాయిని చేయించి దానిని తన స్నానగదిలో 

అమక్చెను. దానికింద కూర్చొని నము చేసినచో 

ఎంతయో హాయిని అనుళవిం చవచ్చునని తలంచెను ఆ 

కొళాయి నిర్మాణము వూర్తిఅయిన వెనుక దానికీ పారంభో 

త్పవచేయ సంకల్పించి ఆందులకు తగిన వ్యకి ఎవరా యని 

దీర్డ ముగ యోచించి తుట్టతుదకు ఓక మంతి)గారిని ఎన్ను 

కొనెను. వారితో సంప్రదించి వారిని ఒన్పించి వారి కరకోమ 

లములచే ఆ బంగారకొళాయియమొక్క. (పారంభోత్సవము 

గావింవనిశ్చయిం చెను, అందులో జ్యోరిమ్మ-లను విణారించి 

ఒక శుళమువూ_ర్హమును నిర్లయించెను. లహ్వోనపత్రికలు 

అందజీకిని సంవబ౫ెను ఆపల్సికలవై శీర్షిక “బంగారు 
కొళాయి. (పారంభోత్సవము? [opening ceremony of & gol- 

669 ౧106] అని 'కాటికాయ అతయరములతో వొట్టవచ్చినట్లు 
శానువించుచుండెను. "పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగ న్తులక్కు అధికాకులక్కు 
బంధువర్షమువారికీ మిత్రులకు అజవ్యనములు వంపబజెను, 

లోళములో ఇంతవజకు అనేక (పారంభోత్సవములు 
అన్నిచోట్ల బరుగుచుండెడివి. కొన్ని సంస్థల (ప్రాాంభో్సోవ 
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ములు నూతనగృహముల (పారంభోత్సవముల్కు కర్మాగార 
ముల (పాంరభోత్సవములు..__ఈ (వకారమగ ఆనేకముబకుగు 

చుంగౌనుగాని బంగారుకొ భాయి (పారంభోత్సవము కఇంఠవజకు 

ఎదటను జరిగియుండ లేదు. కానన ఆ వేడుకను కన్నులార 

గాంచుటనై జనులు తెండోపతేండములుగ ధనికుని గృహము 
నకు రాజొచ్చిరి నిర్మీత గమయము దగ్గరకు వచ్చినది 

ధనికుని [పసాదము వుర్మ వముబులచేతను, విద్వజ్ఞనులచేతను 

కిటకీటలాడుచుండెను. ముహూ_ర్తసమయము. ఇంకను ఆర 

గంట ఉన్నది. అవుడు పురోహితుడు వేదమంతిముల 
నుచ్చరించుచు ఆ బంగారుకొశాయికీ పూజ నుషక్రమించెను, 

ధనికుని భవనమంతేయు. వ్మిపగణముయుక్క- 'వేదఘోమచే 

(పతిధ్వనించుచుండెను. మ హ్తూర్తసమయము సమిోవీంచగా 

అవుడు వురోహితుడు ధనికునితో “అయ్యా! (ప్రారంభోర్స 

ఛము ఎవరిచేత చేయించదలంచినారో, వారు ఫొళాయినద్దప 

రావలసినది. అని కెలుపగానే ధనికుడు అచట అనీనుడై. 

యున్న మంటతిగారిని ఆన్యోనించి కొళాయివద్దకు తీసికొని 

వచ్చిను. భజంరీలు జోరున మేళాను వాయించుదండిరి 

భూనుములు ఉన్న ఠన్య్వరములతో మంత్రములను ఉచ్చరించు 
చుండిరి. ఆ 'వేదఘోవచే దిక్కులు విక్కటిల్లచుం డెను. 

సరిగా ముహూర్తము వేళశాగా వురోహితుకు అయం 

చుహూ ర న్ఫుముహూ ర్రమస్తు అని కొశాయిసై అతత 
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లను చల్లి మంతి)గారితో “అయ్యా! ఇక మోకు కొళాయి 
(గ్రివ్పవచ్చును” అనిపలుకగా, మంతీ)గారు ఉల్లానవదనముల్ 9 

తిన కరకమలముచే కొళాయిని |తెక్సిరి, కాని ఒకచుక్క- సీరు 
(శ్రిందపజలేదు. అందబజును అక్చర్యచకితులై 6. శారణ మేమి 

యని ప్రితివారును వితర్కి౦పదొడెగిరి ధనికుని గుండె (శ్రీవ 

ముగ కొట్టుకొనకొెచ్చెను, అతని పృాదయము నిర్విల్హైవైం 

పోయును, కొకాయిలో సీరు రానందుకు కారణమేమి యని 

అచట సమావేశమైన పెద్దలందజు (త్రీవముగ అన్వేవ.ంప తొట్ట 

తుదకు కారణము విశదమయ్యెను. ధనికుడు బంగారుకొ భా 
యికి అన్ని వర్పాట్లుచేసెనుగాని ఒక్క_పారపాటు చేసెను 
నీళ్ళ బాంకు [Water Reservoir ] లో దానికి సంబంధము 

(కనక్షన్ కలుగజేయలేదు, పనుల తొందరలో అ విషయము 
మజుఛచిపోయెను, లశత్లకొలది రూప్యములను వెచ్చించి 

రత్నములను దైడూర్యమ.లను పొడిగించి, మేలిమి బంగార 
మును కరిగించి చక్కని కొళాయిని ని్మింపకే సెనేకాని, అనలు 

విషయముపై (త్్ధ జూపలేకు, సీళ్లటాంకుతో సంబంధము. 

పెస్టుకొనలేదు. కావున శేసినపని యంతయు వ్యర్థమైపోయిను. 
ఈ (పకారముగ (పారంభోత్సివము విఫలముకాగా అచట 

సమావేశమైన వారందరును విజారవదనముతో వారి వారి 
నలవులకు జెడలిపోయిరి. 
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అశ, లోకమునందు జనులు పెద్ద "పెద్ద భవ నములలో 

నివసించుచున్నారు. పెక్కు. సంపదలతో తులతూగుచున్నారు 
"లెక లేనన్ని విలాసనములను అనుభవించుచున్నారు. కాని శాంతి 

మాతము వారికీ కొజవడుచున్నది, కారణమేమి? దైవ 
వారు సంబంధము పెట్టుకొనుటలేదు. శాంతికి అకరము 

శైవము, ఆనందమునకు నిలయము బై వను, అ దైవముతో 
సంబంధము కలిగియుందువా బే పరిపూర్ణ సుఖమును, శాంతిని 

అనుభవింపగల్లును. ర వముతో సంబంధము లేనివాడు ఎన్ని 

(ప్రాషంచిక్ననై భవములున్నను శాంతి, సుఖములను నోచుకొన 

లేడు. సామాన్యమైన ఇత్తడి రాగి కొళాయిలం "పెట్టుకొను 

వారు నీళ్ల రిజర్వాయర్లో కనెక్ట న్ ఏర్పాటు చేసికొనినప్పుడు 
వానినుండి గంగా(ప్రవావామువలె జలజల నీళ్లు శామచున్నప్ 

నవరత్న ఖచికనువర్ల యు_క్షమైనవృటికిని కొకాయినీళ్ల టాంకుతో 

సంబంధము కలిగియుంకనిచో దానియందు ఒక్క-దుక్కై-నను 

నీళ్లు రానేరావు ఇదియే పరమరవాస్యము. శాంతియే సీరు. 

భగవంతుడే సీళ్ల రిజర్వాయర్, నసరత్నములే సంపదలు 
దై వవిముఖుడగు నా _న్తీకుడే ఇంటియజమాని, 

శాబట్టి అనందధామనమైన దైవముతో సంబంధముగల 
వాడు, వైవభ్తి కలిగి బపథ్యాన సంకీర్తన పాఠాయణాదులు 
నలువువాడు, (ప్రాపంచిక సంపదలు కలిగియుండకునున్న 
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శాంతి సుఖములను నడా అనుభవింపగల్టునుః అట్టి దైన శి 

"లేనివాడు, దైవముతో కించి శౌనను సంబంధము కలిగియుంపిని 

వాదు గొప్ప రాజాధిరాకే నను, ఉన్న తాధిశారిమెనను, సకల 

పా)పంచిక సంపదలతో తులతూగువాకై నన్కు అంకెరంగమున 

సుఖమునుగాని, శాంకినిగాని అనుభవింపలేడు. శానున సు 

లును కాశ్వతపరమాల్మతో, అమర డై, వములో సంబంధమును 

నెలకొల్చుకొన్మి ప్రతిదినము ఒకిర్నతెనను జపధ్యాన విచార ణా 

దులు కావించుచు. అట్టి దై వాశ/యముచే జీవితపరమావధి 

యగు అనంతశాంతిని బడయుదురుగో క ! 

నీతి :_ దేవునితో పంబంధము కలుగజేసికొవీ 

వచో అపారమగు అవందమును జీవుడు అనుభవించ 

గలడు, లేకున్న దుఃఖమెన్నడై నను వానిని బాధించ 
మూ 

గలదు, 



విశ్వాసమును బట్టిరేేం ఫలితమం 

వూర్య మొకానొళపట్టణమున ఒక వైద్యుడు కలడు, 

అతడు తన వృత్తియందు గొప్పపాావీణ్యముగలిగి యుండుట 

వలనను, తాను వేపట్టిన శేనులన్నిటిని జయ(వదముగ నెర 

"వేళ్చుచుండుటవలనను, జనులనేకులు చికిక్సార్థము అతని 

యోద్దకే వచ్చుచుండీరి, (ప్రతిదినము అతని వైద్యాలయము 
రోగులశోతన్ను ఆరోగ్యవివంమై సంప్రదింపులకు వచ్చునారి 

చేతను కిటకిటలాడూచుందును. సేరుమో)గిన థివగ్యర్యుడగుట 

వేలన చుట్టుపక్కల పల్లెలనుండికూక బండ్లుకట్టుకొని ఎందజ్ో 

అతనికడకు వచ్చుచుందురు. 

ఒకనాడు రాత్రి 8 గంటలకు అతడు తన శార్య్యకము 

మంతయు పూర్తి చేసికొని, రోగులనందజిని పంనివేసి వైదార్ట 

లయనకు 'తాళమువేనీ అరమైలు దూరముననున్న తనయింటికి 

వీయాణమైపోవ నుద్యక్పుడై గడవ దిగగనే ఒకరోగి వరుగు 

పరుగునవచ్చి “మహాప్రభో 1 కోడువునొన్బీగా ఉన్నది. మందు 

దయచేయుడు,” అని (ప్రార్థించెను. ఆవుకు డాక్టరుగారు 

కనాయనా ! ఇప్పుడే చై చ్యాలయము నూని చేసినాను 

మూసిన ఆనుష కిని మరల ఉదయము లోపల తెజచు అల 

వాటు నాకులేను. ఈ ప్రకారముగ గత ముప్పది సంవత్సరము 

లనుండీయు జరుగుచున్నది, తలువపుమూసిన తకువాత ఎవరు 
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వచ్చినను వారిని నాయింటికీ తీసికొని వెళ్లి అచట మందు 

ఇచ్చుచుందును, శాబట్టి మాకును నావెంబ వచ్చినచో ఇంటి 

వద్ద తగినమందు ఇవ్వగలను. ఇవుడు మ్మాతము మోరు 

నూజు చెప్పినప్పటికీ నేను తలువు కెజవనే తెఅవను, మందు 

ఇవ్య'నే ఇవ్యను. దయశోసీ ఇంటికీరండు. మోకు కావలసిన 

చికిత్స చేసెదను? ఆని పలికెను, 

ఆఫుడు వెంటనే రోగి మహాళ్ళా! నాబాధ గమనించ, 

ఇదియొక ఆత్యవసర పరిస్థితిగా భావించి తలుపు తీ యుడు 

ఇందు అనాచిక్య్ళ మేమియులేదు. ఎట్టి 'త్యాగమైనాచేసి లోక 

ములో మువాసీయులు పరోపకారము చేయుచుందూము. కొనున 

ఈ చిన్న నహోయము మోకు చేయుడు. శలువు "తెఆచి నన్ను 

విపరీతముగ బాధించుచున్న ఈ కడువు నొస్పికి వరదై న 

మందును శీ భుముగ దేయచేయుడు' ఆని వచించెను. 

ఆశని వాక్యములనువిని వైద్యనాథుడు రోగితో 
"అయ్యా! మోరుచెవ్పిసది లాగుగనేయున్నది కాని ముప్పది 

సంవత్సరములనుండితిప్పకుండ పొలించుచున్న ఈనియమమును 

ఇపుడు మోాఒక్క-రికొఆకు మార్పుటకు నాకు మనన్సు ఒవ్వట 

లేదు. కాబట్టి వేసిన తలువులును ఉదయములోపల “కేజవను 
నావెంట వచ్చినచో మిబాధ తొలగుటకు ఇంటిరెయొద్ద మందు 

తప్పక ఇవ్వగలను” అని పలికి రోగిని తన వెంట ఇట్టుకొని 
ఇంటికి పయనమై పోవుచుండెను, 
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అది రాతినమయము, పట్టణవీథులు విద్యుస్థిపకాంతు 

లచే తోభించుచుంచను. రోగి "వెంటరాగా ఛిషగ్యక్యుడు 

ముందునడచుచుంజను, కాని వారిశువురు పదిగజములు 

గాటికో లేడో రోగి పైద్యునకు అడ్డుతగిలి 'జాక్టృకుగారూ! 
నిప్ప త్మీవముగానున్నది, ఇక తట్టుకొన లేను, తక లో 

ననా మందు ఇవ్వండి” ఆని పా) ణియపణెను, అపుడు 

భోద్యుడు గోగియుక్క- ఖాటికి తట్టుకొన లేక తన కోటు 

జేబులో వదియా మూాత)నంటిదితీసి గరగ చేతిలో ఇట్టి నాయనా 

గిసిని సీవించుకొనుము దీనిని నోటిలో శసికొని శప్పరించుము. 

నశులనద్యు అని అదేశించెను. రోగి పరనూనందముతో 

చె"నిని స్వీకరించి నోటిలో వేసికొని _ చప్పరించుచుడాక్ట్యరుగారి 

1009 నడుచుచుంాను, రొంతదురమేగినఏదప డా క్ష రు 

న నతో నాయనా 1 శడుపునొన్సి ఎట్టున్నది? అని (పశ్నింప 
nA మనాళ్మా! తము దయవలన సగమునొవ్పి తగ్గిపోయినది 

అని దులు చెప్పును, అంతట శారు రోగిలో ఇక మోయ 

మి *యింటికీ "ఎళ్ళపచ్చునుం అని పంపి"వీ సను, 

గీపప)ళ్లల'చే సగలునలే తోశుచున్న అవట్టణ వీథుల 

గుండు శోనుచు () ద్యునిచే ఒగంగబడిన నూత)నువిడువరుండ 
శివ్చరించుచురోగి తన గధ గమించుచుంత పరమాంండ'భరి 

గ్య గృవోలిముఖుజగుచు పోవుదుండెను. కాని ఎంటె'సీపు 

చప్పరించినను మూత్రకరగణందున రోగి ఆశ్చర్య చకిత్యుక్ష 
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తనలో ఇదియేమి విలకణమైన మ్మాతీ అరగంటసేవు చప్ప 
రించినను కరగచే! ఉన్నది ఉన్న శ్లే ఉన్నటే! కారణమేమి 1 
ఆని సం భమచిత్తుడ ఒకానొక ఏథిదిపము[క్రీంద ఆ మాఠను 

తన అరిచేతిలో ఊసికొనిమాచెను. రామ! రామ అది 

కాదు. కోబుగుండీ' వైద్యుడు అతనిపోరు పడలేక తన 

కోటు జేబులోతన్న గుండీనితీసి ఆతనికిచ్చెను. అంతియే. 

సామాన్యమైన ఒకకోటుగుండీ రోగియొక్క- కడుపు 
నొప్పిని నగను ీస్టించి వైచుట జరిగినది యథార్థముగ 

గుండీ ఆంతపని చేయగలదా! లేదు. రోగికి డాక్టరుసి. గల 

అకుంకితవి శ్యాసయే ఆంకవని చేసినది. 

కావున విశ్వాసము ఎంతిటిపని సయినను సాధించగలదు. 

ఒక (గంథముపై గాని, ఓక గురువుపెగాని, ఒక వై ద్యున్నిపె 

గాని, ఓక మంతేముపగాని మనుజునకు ఎంతెంత విశ్వాస 
ముండునో అంతంత ఆధికభల మతనికి కలుగుచుండును, కావున 

వైవవిశ్వాసము, గురువి శ్వాసము, మంఠవిశ్వానము, అత్మ 

విశ్వాసము మముతువునకు తప్పక ఉండవలెను, అవుడు 
మ్మాత'మే అభ్యాత్మి క్షే కయున గొప్ప గొప్ప ఫలముల నాతడు 

సాధింవగల్లును. అట్టి విశ్వాసము "లేనివాడు వశ్హేతముమందును 

వురోభివృద్ధిని బడేయజాలడు. కాబట్టి సాధకుడు కాను 

జపించు మంతముయెడల, తేన కేవ'జీశిం చిన గురువుయెడల 

తన్ను సృష్టించిన ఈశ్యమనియెడల, "కాను పించు (గంథను 
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ముక్క రచయితయెడల, తనయెవల గొవ్పవిశ్వానముం చుకొని 

పరమార్థరంగమున ముందునప సాగిపోవలిను 

వీతి ;_ విశ్వాసము గొన్స ఫలితములను కలుగ 

జేయుము, కాబట్టి దై_వవిక్వాపము గురువిశ్వాసము 

కాస్త్రవిశ్వాపము, ఆత్మవిశ్వాసము గలిగి యుండి అధ్యా 

త్మిక అభ్యున్నతిని సాధించవలయును. 

ఆనంద బాష్పములు 

ఒకనొక (గౌనమున విద్యా రనుడును అయిన గృవాస్థు 

జొకడు కలడు. అతనికీ వూల్యే జన్మ వుణ్యసంస్కా-రము 

చలన చక్కని చైవభ క్రి పక్చడినదే అమ్మీ, సరన్వ 8 లతని 
యం౦దు మేళవించి అద్భుతముగ స కాిందేకాడగాను' 

విద్యత్తు, వివ్వత్తూతో బాటు సంపద, సంపదతోబాటు దైవభ_క్లి 

అకనియందు చక్కగ విరాజిల్లు చుండెను, ఇట్టి కలయిక 

లోకములో చాల ఆచ్చరూపనుకనుకనే ఆ (గానుస్థులందకును 

ఆ గృహస్థునియెడల వూజ్యభావము గలిగి యుండిరి. 

ప్రతిదినము ఆ గృవాస్థునియింట సళ్కాలన్లేషములు 

జరుగు చుండెను, అధ్యాల్మికవివచభముల్పు పరమార్థ 
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గోన్టులు అనుదినము ఆచ్చోట ఏర్పాటు చేయబదుచుండెను, 

జెల్టూనువులు ముముక్సువ్రు లు, పరమార్థ దృష్టికలనారు, "పెక్కురు 

ప్రతిరోజు అచ్చటికి వచ్చి అ నత్కా-లన్షే పములందు పాల్గాని 

నక్సాంగళఠ్య( శ్రీని ఆనుభవించి జన్మపావనయు. కావించుకొను 
చుండీరి యజమానుడగు ఆ గృవాస్థునకు భాగవతము 

మిక్కు-టనుగు ఖీ కలదు, అందుచే అద్భుతవాక్సటిను గలిగి 

యున్న ఒకానొక పండితునకు వేతనబుచ్చి తన గృవామందు 

(వ్రకిదినము ఛాగవతకాలన్షేసము జరివీంచుచుందెను, (శ్రావ్య 

మగు కంఠము, వాక్చమత్కృతి, బోధనా చైవుణ్యము, పాం 

డిత్య(వకర్ష కలిగియున్న ఆ పండితునిచే గావింపబడుచున్న 

భాగవత (సవచనమును నినుటకై జనులు అగ్భవాన్గుని 

యింటికి తంచోసతంతములుగ రాజొచ్చిరి, పరినర్భగామముల 

నుండి బండ్లు కట్టుకొని అనేకులు కటుంబసమేతముగ వచ్చి 

భాగవత (శవణము చేయుచు మహదానందము ననుభవించు 

చుండిరి, 

ఇట్లుండ ఒకనాడు ఖాగవతమునండలి పీవ్హాదోపాఖ్యా 

వము శాలశేపము జరుగుచుండ, గృవాపుని విశాలసదనమం 

శయు భక్త వెేణ్యులచే కిక్కీరిరయుండ్క భక్షిరనము ఉట్టి 

పడునట్లు సండితోతి, ముడు (వబోధము నలువుచుండ నభా 
సదులందజు భ కి పాఠవక్యములో మునిగి త బేకనిష్టూలె అలకిం 
చుచుండిం, వారిలో కొందతీ న్మేతేములనుండి అనందబాప్ప 
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ములు రాలుచుంజెను. ఆ దృశ్యమంతయుదూచి గృవాన్గుడు 
సంతో వముతో ఉప్పొంగి పోవు మండిను,. అవశ నాగ్భవా 
"మెంత పావనమైపోయినది. ఒక్కభక్కుడు దై వచింతనాతేక్చ 
రుడై నాయింటియందు శణశాలము వసించినవో పదితరముల 
వణకు నావంశమంతయు తేరించినోగలదు, ఒక్క. భోక్కుడం 
చై వక థాప్ర)నంగమున అనందపరవశు[డ, కంటివెంట ఆనంద 
బావ్సములు శార్చిలచో, అట్టి అనందాశువ్రల సంసృక్శచే 
నాశోవామంతయు పరమపవ్నితమై యలరారగలదు. అవా! 
నాజన్మము ధన్యమైనది భగవంతుడు నాశెంతయో సిరినం 

పదలను ఒనంగి యుండెను. వానినీ సౌర్ధకపలముట క్రై ఇవు 
డొళ చక్కటి ఏర్ఫాటు శావించదను, ఆని నిశ్చయించి యా 
గృవాస్థుడు నాటి కాలస్షేషమంతయు. పూర్తిఅయిన తదుపరి 
అచ్చోట సమావేశమెన భక్తకోటిని ఉర్టేశించి యిట్లు బిజ్ఞవ 
చేసెను 

ap భాగవత క వగాభిలాములాకా ! ళీ 'పరమాళ్ళ జబు 

నువులారా!' "ీపటినుండి ఎవంవరు ఇచట కథ్యాశవణము 

చేయునవుడు అనందబామృములను రాల్బుదురో వారికి నా 

గృహమంచజే ఫోజనము సర్పాటుచేయుదును. భోజవార్థము 

వారు తమయింటికి వెళ్ళవలసిన పనిలేదు.” ఈ పీకారముగ 

"కానుచేసీన (పకటనానుసారము ఛనికుడు మజుసటి దినము 
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నుండియు అనందదావ్చములు రాల్సి నచారికందటీకిని తనయింటీ 

యందే వ్మడసోపేతముగ భోబనముపెళ్టి పంపుచుం డెను 

భక్తునకు భగవంతునకు ఖేదములేదని నిశ్చయించి ఆతడు అ 

భక్ష్తఠిఖామణులందటీని వరిపరివిధనుల మిక్కుటముగ గార్ 

పించుచుండెనుం 

ఆనందచావ్బములు దాల్సిననారి కందతీకిని ధనికుడు 

సంఠృప్లిగ ముక్కువఆకు భోజనము సెట్టుచున్నాడనుబా ర్త 

ఊరూరా వ్యాపింప ఒశ సోమరిపోతు తింకిళొఆకుకక్కు. ర్లివడి 

ఆ ధనిపని గృవామునకు వచ్చి భాగవత కాలన్షైసమునందు 
పాల్లౌనెను. తనచుట్టునున్న నారందజు ఇ కిరసార్థవమున 

మునిగి ఆనందచావ్బములు శకార్పుచుండుటనుదూచి ఆ సోనురి 

తనకున్ను ఆట్టస్థికి కలిగిన బాగుండునని యో-చించుచుం ౫ెను. 

శాని కఠి నహృదయుడగుట'చేతను, దైవభక్తి ఆవం_కెనను లేని 
వాడగుటచేతను అతనికి అనందబావ్పములు కారలేదు, కళ్లు 

నలుపుకొని నలుఫుళొని ఎంతయో (పయత్నించెను. కాని 

ఒక్కో చుక్కై-నను నీరు కారలేదు. 'రాతివంటి కకిసవ్బాదయు 

నక్క దయాదాశ్షీణ్య ములు కొఆతపడినవానికి ఒక్ రాగాన 

గుండె కరుగునా ? అనంచ్యాకువులు రాలునా? వెంటనే 

అసోమరి గథాగ్ధలమును ఫీడ్రి దొడ్డిదారిగుండా ధనికుని వంట శాల 

యందు (కేశించి అచటనున్న వేంటనునితిని (పాథేయపడి 

రండుమినియములనిప్పించుకొని వాటిని బాగుగనూరి ఆ పొడిని 
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కండ్ల లో'పెట్టుకొని సభలోవచ్చికూర్చుండ వెంటనే కళ్ళనుండి 

జలజల నీళ్లు శారజొచ్చెను, గంగా(వపవావామువలె ఆశ్రువులు 

పారదొడను. అఆదిమాచి ధనికుడు తనలో ఆహా ' ఈరోజా 

వచ్చిస నూతనభ క్తుడు ఎట్టి అధ్యాత్మిక శిఖరములను అధిరో 

హించినవాడై యుండునో ' వలయనగా ఇంఠరవఆకు వచ్చిన 

వారు కథాసందర్భమున ఏ పది సది హేనుబొట్లో అనందగావ్పు 

ములను మాత్రమే రాల్పు చుండిరి. ఈఠడో, ఇంబుడునీళ్లు 

అమాంతముగ కార్చి వేసినాడు. ఓబో ! ఎంతటి భక్తీరసా 

"జేకము! ఎట్టి ఆధ్యాత్మిక పగతి 1 ఇట్టివారి రాకచే నా 

గృవాము పావనమైపోయినది. ఆనీ తలంచి ఆందటీకం"బ 

ఎక్కువగా అ నూరనవ్య కిని ఆదరించి గారవించెను. భు_కి 

ఉపాయమును కనిపెట్టిన ఆ సోమరి ఊరిలోనికిపోయి మజికొం 

దజు సోమకులకు ఆ వార్త చెప్పగా నారుకూడ మటునాడు 

(ప్రనంగమునికువచ్చి, అనందవావ్పుమ._లు రానందున వంట 

వానియొద్ద కొన్ని మిరియములు తీనీకొని నూరి కంటిలో సెట్టా 

కొని కూర్చుండీరి. ఈ ప్రశారముగ దినదినము కపటళ కుల 

సంఖ్య "సిసుుగుచుండెను, 

ఇట్లుండ నెల పూ _క్రికాక పూర్వే నంటవాడు నికుని 

యొద్దకు వెళ్లి “అయ్యా [మిరియాలు ఆయిపోయినవి, ఇంకొక 

బస్తా వెంటనే కెప్పించండి అనిచెప్పగా, ధనికుడు. ఇంక 

త్వరగా మిరియములు ఆయిపోనుటకు కారణమేమని (సశ్నింప 
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పాచకుడు తడుముకొనకుండ ఇట్లు చెవ్పివేసెను _ “మహో 

(ప్రభో! మిరియాలు ఆరబస్తా కూరలలోను, వులుసులలోను 
చారులలోను, వాడిచేసీనాను తక్కిన ఆరబసా అనందణాప్పా 
లకు వాడినాను!" అ వాక్యములను. వినుటతోడణే ధనికుడు 
ఆక్చర్యచకీతుడై , వంటవానిద్యారా అనలు విషయములు 

"ఇెలుసుకొని, తనయింటిలో బరుగు శాలజ్షేసములకు వచ్చు 
మోసగాం ఢనుశ ని పెట్టి అఆప్పటినుండియు తెగువిధముగ బ్యాగత్త 

వహింపవొడ7ను, 

భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. ప్రతిపా?ణియొక్క- 
హృదయాంతరాళముసందును. సాక్షిగా వెలుగుచున్నాడు, 

రాత్రింబవళ్లు జనులుచేయు సతు స్తకార్యశ లాపములను 
సీకి ంచుచున్నాడు, కాబట్టి కపటము పనికీరాదు. మోస 

కృత్యములకు "కాపీయరాదు. *ఛబుకాం _్రీశిపూర్యకమ్? 
అని గీకాచామ్యడు "సెలవిచ్చినట్లు అ జగయేక (పభువును (వతి 
పూరంకముగు వృాదయ పూర్వ్యకముగ సీవించవలెనేకాని, 
కపట లనోశాదు. నిర్మల సృాదయముతో, అనన 
భక్తితో మ్మ్యాతమే అ పరాత్సముని సేవించి. జీనితనును కడ 
"క్రేచ్చుళొనవ లేను, 

నీతి := భగవంతుడు పర్యాంతర్యావిం. సర్వ 
జీవుల హృదయాంతరాళమునందు అధివపించువారు. 
కాబట్టి మోపము, కవటము మున్నగువానివి వదలివై చి 
దై వపాక్షిగ వవిత) కార్యములనే ఆచరించుచు జీవిత 
మును వై నమయముగ నొనర్చుకొనవలైను, 
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సీవలె ఇతరులను చూచుకొనంవం 

పూర్య మొశానాకపట్టణమున ఒక మధ్యతరగతి 

కుటుంబము నివసించుచుండెను అఆ కుటుంబములో భర, 

భార్య, కుమారుడు మువ్వురుమ్మాతే మే కలకు. భర్త ఆ 

పట్టణములోని ఒక కర్మాగారమున ఉద్యోగిగా నుండెను, 

కుమాకుడు పాఠశాలలో విద్య నభ్యసించుచుండెను, కొంత 

కాలమునకు కుమారునకు యుకవయన్సురాగా తల్లి రండు 

లాతనికీ వివావాము చేసిరి. కోడలు కావురమునకు వచ్చెను. 

ఛార్య, భర్గ, కొడుకు, కోడలు _ ఆను నలుగుకు వ్యక్తులతో 

గూడిన ఆ చిన్నసంసారము వ ఒడుదుడుకులు లేకుండ సవ్య 

యుగా కొనసాగిసోవుచుండెను. 

శాని కుటుంబములో పరిస్థితులు ఎల్లప్పుడు ఒకేతీరున 
ఉండవు. జీవయ్మా తేలో వ్య క్తులమధ్య ఆవుడవుడు సంథఘర్ద 

అలు వర్పడుచుండును, అక్షి పాయ భేదములు, వెమనన్య 

ములు పొడసూపుదుండును, అప్పుడు సంసారము సరిగా 

జచుగక అశాంతికి ఆలవాలమైపోవును, ఇపుడు విశారించు 

చున్న అ మధ్యతరగతి కటుంబమందు కూడ ఆడే విధముగ 

జరిగెను, అత్తగారికి కోడలుగారికీ వమియు సరిపడ లేము 

(వతితోజు ఇరువురిమధ్య వాగ్వివాదములు, తీష్టతరనంభఛామణలు 

పలుసార్లు జరుగుచుండెను. కోపము కల్లువంటిదిం ఆది వచ్చి 
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నఫుడం జనులకు ఒక విధమైన (కైపు ఏర్పడును. ఆ 3వులో 

కా నవరో, ఎదుటివా డెవరో, అసలు కలహమెందులకు 

వచ్చినదో ఆన్ని యుమజచిపోయి యుశ్రాయుక్రవిచతుణజ్ఞానము 
ఇనుముంతేయు లీక మహోదుడుకుగ దురుసుగ (పవర్తించు 

'చుందురు. కతృలితముగ ఊహీంవరాని డారుణపరిణామములు 
ఇరుపయములందును గంభవించుచుండును. 

(వస్తుత కుటుంబమునందు అత్తగారికిని, కోడలుగారికిని 

మధ్య వర్చడీన శేదాఫి పాయము దినదినము (వబలిపోయి్యి 

చిలికి చిలికి గాలివానగా మారినట్లు, భీకరకలపాములకు చారి 

తీసెను, వారిరువురిమధ్య రాజీ కుదుర్చుటకు ఇ్రంటేయబమానికీ 

తలపా)ఇము తోకకు వచ్చుచుండెను, ఆఖరునకు కోడలిజే 

వై చేయి అయ్యెను, యుద్ధములో అర్తగారు ఓడినోయిను. 

అఆవుడు వెంటనే కోడలు ఆ _ర్హగారితో “అత్తగారూ! ఇక 

మీదట మారు ఈ యింటిలో ఒక్క-తయణవనైంన గడపగూడదు. 

పేజీ ఎక్కడైనా వీర్పాటుచేసికొ నవలనినది అని 'ఆర్టీమేటంి 

[తుది హాశ్చకిక' | ఇచ్చివేసను ఆ వాక్యములను విని 

అత్తగారు “ఆమ్మా! ఇవి సీ రోజులు, శాబట్టి సీ వాక్యము 

లను శిరసావహీంచక నాకు తప్పదు. 'వేతీ గత్యంతరము 

లేదు. సీవు చెప్పినట్లు అత్షరళః। పాలించెదను. త్వరలోనే 

రలు విడిచిపోయెదను, ఆయినను, అమ్మా! నా కొక చిన్న 

అభ్గిలోమ ఉన్నది. చానీని గర చేరుకొని పోదలంచినాను. 
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నీక మొన్నా నే వివాహనమైసది, నీకు ఒక బిడ్డ కలిగినతరువాత 
నాని ముఖార విందమును సందర్శించుకొన్సి తప్పకుండా ఇల్లు 

విడచి పోయెదను. అంతనజకు కొంచెము. ఓవికపట్టు తన్లీ 1” 
అని చెప్ప అందులకు కోడలు అంగీకరించెను. 

కాలన్మక్రము రివ్వున తిరుగసాగాను, - కొంతకాలమునకు 

కోజలుగారికి తనయుడు జన్మించెను. మనుమని నుఖసందర్శ 

. నముచే అత్తగారి ముఖము వాటం౦ంతయినదిః పౌా్యతనందర్శన* 

నంద తిన్మయ అయియున్న అళ్షగారి ఇంతకు కోడలు వెళ్ళి, 

“అత్తగారూ! మనుమడు పుట్టినాడు; కావున ఇక తమరు 

ఇంటినుండి బయటకు దయచెయండి, మాట తప్పుట మంచిది 

కాదు. అని పలుక వెంటనే అత్తగారు “అమ్మా! నేను 
మాట తప్పను, తప్పక. వెళ్లెదను,. కాని. ఒక్క నంకల్పము 

బహుకాలమునుండీ పీడిస్తున్నది,. దానినికాడ నెర చేర్చుకొని 
'వెశెదను, ఆ పిదప ఇక నీవు ఉండమని కోరినప్పటికిని చేను 
ఉండరు. నీకు ఫుట్టిన ఆ బిడ్జడియొక్క- వివావాకార్యమును 

కళ్లారభూాచి ఆనందించి వెళ్ళిపోదలం చినాను. అంతవతకు 

కొంచెము ఓవికపట్టవమ్మూ! తేస్లీ!' అని (పత్యు శ్రరమియ గా 
కోడలు సంతోవీంచి ఎటుతిరిగి కొంతకాలమునకై నను ఆమె 
వదలిపోవునను సంతోషముతో సంతృప్రిని (పకటించెను. 

రోజులు గడచివోసాగాను. దినములు మానములుగను 

నూసములు వక్చరములుగను 'వేగముగ పరిణమించుచుండెచు. 
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(శ్రమముగ మనుమనికి యు_కృవయన్ను రాగా, ఒకానొక 

నుముహూ_ర్రమున అతనికి వివాపాము జరిగను, అనంతరము 

కొంతకాలమునకు కోడలు ఆ _త్తిగారిరయొద్దకువచ్చి అత్తగారూ! 

నా పవూరునియొక్క్. అనగా విరా మనుమనిముక్క- వివాహా 

మును కళ్లారచాచి అనందించారుగడా! ఇక మా మాట 

(పశారవు ఇంటినుండి బయటకు వెళ్ళండి | అని పలుకగా 

అత్తగారు రోహాకుణితన్నేళమై. “అమ్మా! కోడలుగారూ ! 
కోడలా ఇంటికిరాగానే అ_త్తగారు ఇల్లు విడచిపోవుట నీద్ధాంత 

మైనచో, ఇప్పుడు సీకున్ను కోడలువచ్చినది కాబట్టి ఆర్తవై న 
సీవున్ను ఇపుడు ఇల్లు విడిది పోవలసియున్నావు: కాబట్టి మన 

ముద్దరమున్ను కలిసి బయటకు వెళ్ళిపోవుదము రమ్ము!” అని 

గంఛీరముగ శవ్పిదై చెను. ఆ నాఠ్యములను వినగానే కోడలు 

వాకాకయలయి సిగ్గు తెచ్చుకొని తన అపరాథమును [గహించి 

ఆ_క్తగారితో “అత్తగారూ! ఇక మిరు వెళ్ళసక్కర బేదుం 

ఆచందా?)కా రార్మ-ము ఇంటియంజే ఉండవచ్చును. అని 

"ఇలివీ ఊరకుండెను, 

ఎదుటివాడు ఎంత బాధశడుచున్నది సామాన్యషరిస్థితు 

లలో మనుజుడు కెలిసిీకొనబాలడు. అ బాథ తసకు వచ్చి 

నపుడు మాఠ)మే దానివలన కలుగు దుఃఖమును ఆకడు తెలిసీ 

కొనగలుగును. శాబట్టి నుఖమందుగాని దుఃఖఖముందుగాని 

తనవలెనే'ఇరపలను మదూమకొనుట విజ్ఞాని లతణను. ఇదియే 
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గీతాచార్యుడు తెలిపిన “లక్మాపమ్యత్యము". ఇతరు లెవరి కైన 

అకలి కలిగినచో, తనకు అకలి కలిగినచో ఎంతచాధ కలుగునో 

ఊహాంచుకొని, ఆ ఎమటవాని అకలిచాధ తనబాధగా భావించు 

కొని తనకుకలిగిన దానిలో ఒకింత అన్నము వానికీ పెట్టి వాని 

ఛాధపోగొట్టవలెను. అ'ట్టేఇకరులు చలికి బాధపడు చుండినచో 

ఆ చలి తనకు చేసినచో ఎంతచాధ కలుగునో ఊహించుకొని 

ఎదుటవాని చలిబాధతీర్చుటకు తనకున్న దానిలో వడైన వస్త్ర 
మును డానము చేయవలెను. అంతియేకాని కథలోని కోడలి 

వలె ఎదుటవాని అ_ర్థిని తెలిసికొనక స్వార్థ ముగ (వర్తింప 

రాదు “ఆకొ శ్రవమ్యత్వముి అనగా తనవల ఇతరులను 

వరాచుకొను అభ్యాసము పరమథర శ్రమం కావున జనులిద్దానిని 

తెమ దై నందిన వ్యవహారమందు శార్యానిత్వ'ము నర్చుకొని 

జీవితమును పవ్మితవంతముగ నొనర్పుఫొ నవలయును. 

పీతిః= సుఖమందుగాని, దుఖఃమందుగాని, తనవలె 

ఇతరులను చూచుకొనవలెను. ఇదిదీం గీత యందు 

చెవ్ప బడిన అత్మొవమ్యునును ధర్మము. షర ప్రాణి 

యొక్క సుఖమువే వాంఛింపవలైను. ఇతరులకు 

ఉవక్రారమునే చేయవలెను, 



జరొ దంరఖవనంం 
((జరా" అనగా ముసలితనము, మనలితగనమందు మమజోడు 

ఎదుర్కొాంను దు॥భిములు కొన్ని ఈ కథయేందు శెలుసబడివవి ) 

పూర్వ మొకానొక పట్టణమందు ఒక ధనికుడు కలడు 

ఆతడు కష్టపడి వెమటకార్చి వ్యాపారమందు లతలు గడీం 

చెను, అచిరశాలనులోనే కోటికి పడగ త్తెిను తన నివాస 

మున్నకై మహోన్నతమైన గగనచుంటిత భవనము నొకదానిని 

నిర్మించుకొని వోయిగ నివసీంచుచుండెను. పరిచారకులు 

చీవకులు లెక్క-కుమించినవారు అతని గృహమున సేవచేయు 

టృకి నియోగింపబడిరి. గొప్ప అట్టహానముగ జీవితము గడచు 

చుందోను, 

థాని పరిస్థితులు ఎల్ల కాలమందును జఒేతీకున ఎవరికిని 
ఉండవు. ఆవి అవుడవుడు కారుమారగుచుండెను. ధనికునకు 

(గ్రమముగ వార్గక్ష్యము చావురించెను, కరక సౌవ్యవము తగ్గి 

పోవదొడగౌను. జేవాదార్థ్యము నన్నగిలజొచ్చెను, ఎటువంటి 

భీమబలునక్రై నరు వృగ్ధావ్యమందు జేవాము శుమ్మి.ంచక 
తప్పదుగడా 1 ఇంద్రియములు అ_త్తతిష్ట్టు తవ్పీపోవునుం 

శరీరము ప్రలువిధ రుగ్మతలకు ఆలవాలముకాగా జీవితమే భార 

నముగ పరిణమించును. ఇది యట్లుండ మతీయొక "పద్ద 

(పశిబంధకము వార్థక్యమున జనులకు" దావురించుచుండును, 
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ఇంటిలో పుతులుగాని బంధువర్లముగాని, పరివారముగాని 

వృద్ధుడు చెప్పినమాటను సరిగా ఆలకీంచరు, నిర్గ క్యుముగ 

తృణీశారబుద్ధినో, తిరస్కారభావముతో ఉందురు. ఆతనిని 

పూర్తిగ తత్తు చేయుదురు. వైగా ఎగకాళిశోయుటకున్ను 
పూనుకొందురు. ఇంద్రియ పటుత్వము తప్పి కే_క్తీహీనుడగుట 

జేసి వయన్సు వెల్లిన అవ్య క్షీ వుకా)దుల శీమియు జవాబు 
చెప్పలేక దుఖమును, అ్మకోళమును దిగమింగుకొనుచు, 
గొప్ప మాననీక శ్లేకమును అనుభవించుచ్చు. జీవితిరథమును 

ఖవు ఖాంముతో ఈడ్చునోని పోవుచుండెను. 

కథలోని ధనికుని పరిస్థితియు అళ్లు వర్పకాను. కుమారు 

నకు యు కవ ముస్సురాగా తెండి అతనికి సంపన్న కుటుంబము 

లోని ఒక కన్యళనిచ్చి వివావాముచేసను, కొంతకాలము 

కుటుంబములో వకలతలు, పారపొచ్చెములు లేక సవ్యముగా 

సాగిపోయిను. కాని తండి వృద్ధుశగుచుండిన కొలది 

కుమారునకు ధనమదము "పెరిగి పెరిగి కన్నుమిన్ను గానక 

వవర్నించుచుండెను. తిర్మడీని లెక్క చేయకుండెను. ఒకే 

కుమారుడగుటంబట్టి కుమారుడు తనకు "ెట్టుగాధలను తండి 

ఎవరికిని చెవ్వుకొన లేక టడ్పుళకొనుదు లోలోన పరమనంతా 
వము నొందుచుండెను. కష్టపడి చెనుటికార్చి, ర్మాతింబగళ్లు 

(శ్రమ చేసిజేశ దేశము లు లిరిగి సంపాదించిన దవ్యమునంతను 
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కుమారుడు నానావిధ దుర్య్యుసనములకు ఛారబోయిచుంకెను 

భోగవిలాసములలో చిహ్క_కొని దుస్సాంగత్యమునకు లోనై? 

ఆర్టీ లకార్యములలో మునిగి తేలుదు కుమారుడు తండి "నేకరిం 

చిన ధనమునంతను వ్యర్థముచేయ వొడూను, దుర్శులుడగు 

తండి ఏమియు చేయలేక మున్న కుండెను, 

కుమారుడు. తర్మడికి చేయుచుండీన ఆపజారములు 

పోనుపోను (శుకిమించి రాగాన పడుచుండొను. ఒకనాడు 

కుమారుడు తల్లి తండులనువిలిచి “నాన్నగారూ, అమ్మగారూ, 

ఇకమిోదట మోశిరువురు ఇంటిలోవల భోజనము చేయుటకు 

వీలుపడదు. బయట వరండాలో కూర్చొని భోజనము చేయ 

వలసినజే!” ఆని ఆజ్జానిం చెను. పాపము, వృద్ధదంపతు'లేము 

చేయగలరు ! నుతుని అబ ను జవదాటలేక ఆంజలిబద్ధు లై 

అట్లే ఆచరింప దొడగరి, మణజీకొంతకాలమునకు గోరుచుట్టుపె 

రోకటిపోటు అన్నట్లు తనయుడు తల్లిదర్యడులను పిలిచి మతి 

యొక తీన్లమైన శాసనమును ఈ (వ్రకారముగ జారీచేసెను.... 

ఆత్రల్థిదం్యడులారా ! ఇకమీదట మోారిరువురును రెండు వేజ్యేఆు 

కంచములలో భోజునముచేయ రాదు. ఒకే కంచములో ఇద్దజు 

తిసవలసీకజే!? ఆని యతిడు ఆేశించెను. కఠోరములగు 

ఆ వాశ్యములను వినుటతోడనే మాకావీతకలు వాశాశుకై 
గత్యుంతరములేక గుతునిఆబ్ద ను శిరసావహించి పాలింవదొడగిరి, 
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ఇట్లుండ్క ధనికుని మనుమడు, వదునాజేండ్ల (ప్రాయము 

గలవాడు తేన తాతకు అవ్వకు తనతం| డి, పెట్టుచుండిన 

రాశ్నభాధలను చూచి నహీంపలేక, అ కిరాతక చర్యలను 

చూడలేక తం్యదికి గుణపాఠను బోధించుట నై ఆధనుకొలకు 
చేచియుండెను. ఒకనా డతడు తిన తండి ముదుగలివ్నారై న 
'తాత అవ్వలకు "పట్టుచుండిన ఒకే ఒక కంచమును ఎవరికిని 
కెలిడపండ దాచి 'పెన్హైను. మధ్యావ్నా మగుసరికీ అఆకనికం్మ డీ 

వృద్ధులెన వమా'కావీశరులకు అన్నము "ెట్టుటనై కంచము 

ఇొఆకు వెతుకగా ఎక్కను కనివించలేదు. ఇల్లంతయు 

గాలించినను దాని జాడ కేలియలేదు. లవుడు తండి) 

కుమారునితో 'వమిర్శా మీ కాతగారిక్సి అవ్వగారికిపె్టే 

కంచం నీవేమైన దాచినావా 12 అని (పళ్నింవ కమారుడు 

ఆవును అని జవాబిచ్చెను. ఎందులకు చాచితివని (వళ్నింవ 

ఆకడ్షిటు తేడుముకొనకుండ (వత్యు _క్తీరమిచ్చెను _ నాన్నా! 

నీవు మునలివాద్యవై న తరువాత, నీక్కు అమ్మకు అబే కంచము 
పెట్టాలని చేను దాచిపెట్టినాను, కుమూరుని ఆ వాళ్యములను 

వినగనే తండ్రికి కనువిప్పు కలిగెను. శతణములో జ్ఞానోదయ 

మయ్యెను. శాను తేన తల్లిదం్యడులకు సెట్టు హీంసకు పది 

శెట్ల హింన తనకు వృద్ధావస్థలో తిని కుమూరుడు "పెట్టకున్నా 

జని (గ్రహించెను. తోడనే యతడు రన వృద్ధజననీ బనకు 

లను సగారనముగ ఇంటిలోనికి ఏలిపించి, వారిని యథో 
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చితముగ ఆదరించి కగద్దావూర్యకముగ సపర్యలను వేయ 

దొడగెను, 

కావున జనులు మవష్టకరమైన వార్గక్యావష్థలో 

శమకు నంభవింపనున్న శారీరక, మానసిక వ్యథలను ముంద 

గనే ఊహించుకొని, అట్టి భీమణ వార్థక్య దశ రాక పూర్వ టీం 

కాను చేయవలసిన వరమా కార్యములను, ఆధ్యాతి శక్ 
సాధనలు త్వరలో పూర్తిచేసి జీవికమును కృతార్ధమొనరుు 

కొనవలయును. 

సతి = ముసలితవమువ జీవుడు వావాబాథధల 
ననుభవించును. కావున వార్థక్యము రాకమును కే 
వరమార్థ సాధథవలను వూర్తిచేపి ధన్యుడుకావలయుసం , 

ర్ట 
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ఒకానొక పట్టణమందు ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబము 

నివసించుచుండెను, ఇంటియబమాని గొప్ప (శ్రీమంతుడు 
శాపన్నను తన కుటుంబమునకు భాలినంత ఆ _న్తిమాత)ను 

కలిగియుండెను. దానితో అతడు నిరాటంకముగ తన జీవన 

యాత్రను సాగించుచుండిను. అతినికిటక కొమా_క్లెయుండెను. 

య్వుక్తృవయన్సురాగా'నే కండి అమెకు యథావిధిగ వివాహము 

చేసివై చెను, 

వివావామైన కొద్దిమాసములకు డీపావళీపండు గద చ్చెను, 
దీపావళికి అల్లుళ్ల పండుగయని వాడుకోకలదు. అ పండుగకు 

అల్లుని ఇంటికీ విలివించిన బాగుండునని యజమానికి తోచెను. 

తన యభీష్ట్రము నతడు జాబు మాలకముగ ఆల్లునకు వెంటనే 

"తెలియ చేసెను. జామాత సంతోవముతో ఆ యాహ్య్వోన 

మును అంగీకరించెను. తదనుసారవమతడు దీపావళికి రెండు 

శోజులుముందుగనే మామగారియింటికీ వచ్చిచేరెను, నూతన 

వరుడు కాబట్టి అత్తమామలు చాల ఖర్చు పెట్ట అశనికి ముర్రా 

దలు చేయదొకంగిరి. (కొత్త(కొ త్త వృన్ర్రములు, (క్రొత్త 

కొ _త్త ఫలవోరములు ఆతనికి ఆంద జేయుచుండిరి, 

దీపావళి వేడుకలు పూర్తిఆయినవి, పండుగ అయిన 

తపనాత ఒకటిరెండు రోజులకు అల్లుడు వెడలిపోగలడని అత్త 
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మామలు కేలంచిరి. కాని అదియేమి వైపరీత్యమోకాని, 
దీపావళిదాటిన వారందినములకుకూడ అల్లుడు (వయాణము 

కట్టలేదు. అల్లుడుగారు దీర్ల కాలము “క్యాంపు చేయుటవలన 

ఇంటివారికీ ఖర్చు నానాటి! రిగిపోవసాగాను. చేతిలోఉన్న 
డబ్బుఅంతీయు అయిపోవుటచే అవ్చో సొప్పో శెచ్చి కాలము 

గడువుచుందీరి, అల్లుని ఉనికి ఇంటివారికి ఒక "పెద్ద సమస్య 
అయి కూచ్చుండేను. 'వెళుడని చెప్పుదుమా మర్యాదకు 

లోబు, ఉండని స్తుమా కొండంతభారము, ఈ పిగారముగ 

యజమాని మాననీకముగ సతమతమై వోవుచుం డేను, అరి క 

ముగ సలిగిపోనుచుండెను. ఇట్టి పరిస్థితిలో క్ర _ర్హవ్య మేమియో 

అతనికీ తోచపండెను. 

ఒకనాడు ఇఇంటియజమాని తనభార్యను వకాంఠిముగ 
వలిచి దైనికముగ ఏర్పడిన అత్యవసర పరిస్థికినిగార్చి సమా 
లోచనలు (పారంభ్లించేను. సమావేశమున ఆతడు కొన్ని 
నూచనలు చేసెను, ఆశని ఆన్లాంగి నుజీళొన్ని సూచనలు 
చేసెను. ఈ వకారముగ వారిరువురును దీర్హాలోచనచేసి 
అల్లునిజెకద తప్పించుకొనుటకు ఉపాయములను అన్నేని.ంప 
దొకగిరి. నాలుగ్తైధు ఉపాయములను ఒక కాగితమూపె 
రికార్డు చేసీకొన్సి ఒక్కొ-క్క-దానిని అమలులో "పట్టదలంచిరి. 
ముదేటి ఉపాయముచే శార్యసిద్ధి కలుగనిచో "రండవచానిన్మి 
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శెండవదానికికూడ ఫలిళతములేనివో మాడవదానినిఆచరణలో 

సెట్టుటప వారు కృతనిళ గ్ప్యా లై 6 

"మొదటితఉపాయము ఆల్లునప స్వాదిష్టమగు రాజభోజన 

మును విరమించి సామాన్య భోజనమును పెట్టుట. దీనిని 

"వెంటనే అమలులో "పెట్టిరి. తత్ఫలితముగ అల్లునకు "వేసిన 

ని_స్తరిలో విండివంటలు కోనివించలేదు. రకరకముల కూరలు 
కనిపించలేదు, చింతకాయపచ్చడి, అన్న ఫుమెతుకులు 

మాత్రము ఉండెను. కాని ఆల్లుడం ఇటువంటి మార్పులకు 

జంకువాడుకాడు, ఈ మాద్పుచే అతనికి చీమషుట్టినట్లుకూడ 

"లేదు. అవరవిమయములో జరిగిన ఈ విపర్యయము చరడు 

"లెక్క-చెయ లేదు, మామగారింటియందు తివృకొనసాగించు 

టే అతడు ధృఢనిశ్చృయము. శావించుకొనెను. ఈ (పకార 

ముగ “అల్లుని ఉజ్య్వాసనపథకములి నందలి (వధమసూత్రము 

నిఫలమగుటవలన అధ్రమామలు వెనువెంటనే ద్వితీయ 
సూత్రమును అమలువజచుటకు నిశ్చయించిరి. ఒకనాడు 

మామగాకు అల్లుని వకాంఠతముగ బిలచి, “ఆల్లుడుగారూ 1 

మారు ఇల్లువిడిచివచ్చి 'శాలరోజులు అయినట్లున్న బే. మీ 

యింటివాకు మిమ్ములనుగూర్చి 'బెంగపెట్టుకొనరా శి అని 

అడిగెను. తీతణమే అల్లుడు. "మామగారూ | మోరయచెప్పి 
వది వర నునత్యము. మూలల ల్లి దం(డులు; సోదరిసోదిరులు, ఆం 
దరు నన్నుగూర్చి జెంగపెట్టుకొని విపకితముగబాధపడుచుందురు 
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కనుకనే ఈరోజు వారికి “మోరందజు ఇక్క-డికీవచ్చి నన్ను 

సండర్శించి మీమీ 'బెంగలు పోగొట్టథొనుకు” అని జాబు 

(వాయదలంచినాను. ఆ వాక్యములను వినగనే మామగారి 

గుండె (టద్దలయ్యెను. “రామరామ! ఒక్కరిని వదెలించు 

కొనుటకే యమయూతిన పడుచుండగా ఇక వచిమంది వచ్చి 

"నెత్తిన పడుచున్నారే !” అని తలంచుకొని వాశాశుడై నోట 
మాట లేకుండెను. 

ఈ పకారముగ పథకనుందలి కెండవ ఉపాయము 

కూడ వై ఫల్యమును బొందగ్యా కి గత్యింతరము లేక మామ 

గారు మూడవ సూత్రమును ఆమలు'సెట్టుటకు నిశ్చయించు 

కొనిరి. ఇంతవజకు చిన్నచిన్న అస్త్రములు శ నములు 

(పయోగించినందువలన  (స్రయోజనము శూన్యమగుట 

గమనించి ఈపారి _్రవ్మోస్ర్రమును (పయోగింప నిశ్చయించు 

కనెను (వకిరోజు ఉదయము దొడ్డిలో ని 'నావిదగ్గర అల్లుడు 

స్నానముచేయుచుండెను. బావిని అనుకొని ఒక ఇద్దగోడ 

కొలను. ఆది సున్నము కొట్టబడియుండెను. మామగారు 

ఒకనాటిరాలి) ఒక బాగ్గుతీసికొని ఆ గోడవై "కాటికాయంత 

అతరములతో “ఇంటికివచ్చిన ఆ తి ధి మూడు ర్యాత్రులకంక 

ఎక్కు-.వసేవు ఉండగూడదూ అని (వాసి వెళ్లెను నముజునాడు 

ఉదయమున అల్లుడు బావియెొద్ద స్నానముచేయుటకు రాగా 

గోడపై (వాసిన నాక్ళోమతని కంటబడెను. ఆకేడు చదువు 
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ఓహో! మామగాకు నన్ను సొగనంవుటకు ఎన్నియో 
సగములు చేయుచున్నాడు”. ఆని ఊహించుకొని ఆ 

సయ్ము కిందనే ఈ | ప్రకారముగా బాగ్గుతో (నాసెను...- 
చుగారూ'! నూడురా తకం ఎర్కువ కాలము ఇచట 

'సూడిదని మిరు (వానీనారు మంచిదే. జేనుమోూ 

జను గిప్పను, మి అభ్మిపొయము (పకారము "నేనున్ను 

ముంటిముంతు మూడురాతు9లుకంళు ఎక్కు_న ఉండను, 

ర్యాలి శిన ర్యాలి, నన ర్యాలి... ఈ మూడుర్మాలులు 

చుకొని శౌళ్లేదను, అక్య" భెవించ పడు,” 

అల్లుడు స్యానము చేసి FR, నమోదట నూగారు 

'యొస్దపవద్చి అల్లుడు (వాసన ఏడుగునంటి వాక 

కించి మోర్భసోయెను. కొంతసేపటికి చేరుకొని 0 

,వ్యవిమూథ్యుశ్ని ఖెరముతో కాలము గణుపనివ గను 

కగులోని అల్జునివ లె జీవుని హృదయమున అనేక జనా 

చురభ్యాసయులు, నులినవాగ నలు. రిస్ట్ వేసుకొని కదలక 

న్ని (పయత్నపూర్వకముగ వెటిసి సానంఏ 

తన్న జీవునకు శౌంవిగాని నుఖముగాని యుండదు... విభా 

చేతను, అ గ్యాగము"చేతను, యు_క్రిచేతను ఆయా (వం 

పాగనలను ఎంచిన భుముగ ఇయటకో పంగ కేసి త లప్రులరు 
లి _కేయము బధింపగలదు. బాటి ఉని! అశాంటాన్ 
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కోలుగుచుండును. కావున వదియోయొక ఉపాయముచే హృద 

యమందు బహుకాలమునుండి నిల్యదొక్కుకొనియున్న ఆ 

శామకో)థాది ఆగంతుకులకు శ్రీ భుముగ వీడో-లుచెప్ప 

వలయును. వాటి లేమియే జీవునకు పరపూ నందము. ఆదియీ 

మోము, 

నీతి :.. అనేక జవ్మార్డీతములై వ మలినవాస 

నలు ఒకరొగానపోవు. కాబట్టి సాధకుడు ప్రయత్న 

వూర్వకముగ వానిని పాగనంవవలేను, లేకున్న శాంతి 

కలుగదు. 

తీవముముక్టుత్వముం 
ఒకానొక గా)మము బయట పళ పర్ణ పటీరమును 

వర్పాటుశేసికొని ఒకసాధువు థ్యాననిష్థ సలుస్రకొనుదుం డెను, 
పవితహృదయుడు; ఆనుష్టానపతడ్డు, నిరంతిరదై వచింతనా 
పరుడు అగుటయిట్టి గామస్థులందజికిని అతనిపై ఛ ho 
సములు (పబలేను. అవుడవుడు వారు సాభువుగారి దర్శనా 
ర్థమువచ్చి అతనిదిన్యబోధలను ఆలకించి తమ భ _కీ(పపత్తులను 
ఇనుమడీంపశేనిథొనుచుండిరి. 
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ఒకనాజెక' గృవాస్గుడు పరగాగ)మమునుండి ఆ సొఘవు 

గారి కుటీరముయోద్దకు వచ్చి గురుజేవునకు సాష్ట్రాంగవందన 

మాచరించి యిట్లు మనవి చేసికొనెను_ోమనోక్ళా! ఈ నంసార 

సాహమునబడి నానాయాతన లనుభవించుచు. దిక్కుతోచక 

యున్నది. ఇసుమర్శణెనను మనశ్శాంతి లభించుట లేదు. దిన 

వనము సంసార భాధ్యతలు సెరుగుచునే యాన్న విగాని తిరుగుట 

తేద ఒక దుఃఖము సనవుసిపోయిన వెంటనే మణీయుక 

మంఖము వచ్చి తిగుల్కొా-నుచున్నదెి, ఆవగింజంత సుఖము 

గాలికే. కొంతతిదుఖమును మోయుచున్నావా యని వంచు 

మున్నది. జీవితమే అంధ కారబణంధురనుగా గన్న/ప్టచున్నదా 

ట్టి పరిస్థితిలో తరశోపాయ సేదియా శెలియకోన్నటి, తిను 

4069 మవానియులను అ(శయించిన దో చారి మూపగబంరిని 

'లంచి తము పాదసన్నిధికి చేరిఎ'ను. తండీ)' కలాకింపుడ! 
వ చక్కని మర్మిగమును ఉపబేశించినవో దానిని జపించు 

నుచు తిరించదను. అఖండ తీపషగ్సంపన్ను లును, ఆధ్యాత్మ 

భి 'విరాజతులు నగు తమువంటి మవానీయుల ముఖత॥ ఎలు 

శ&న వాక్యములు సంబర" 'ఫోసళ్ మనరూపమహొ_త్రిరసంభా 

ము తవ్నక కలిగియుండును. కావున, మదోఆ గా! న్స్ న 

3౦తి) మును "సలవిండు, జిరాచుకొని కడచేందనుం 

పర'బీ?సుక్క_. ఆ వినయపూర(ంకవ చనముల స లకించి 

రు జేవుడు అతిని హు మార్గణజ్ఞాఃగకు లోలోన సంకతనిందుచు 
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"వెంటనే మంతోో )వజేశము చేయక, ఆతడు యథార్థముగ 

దైవము కొజకు మోతముకొఆకు బంఛవనిము క్తీకొఆజకు 

త్మీవమున పరితవిం దుచున్నా దా, "లేక, తాత్కా-లికలవేశముతో 

శ్మశాన వె శాగ్యముకో ఇచటికి ఏకెంచినాడా పరిక్సించిన 

మంచిదని తలంచి “మంచిరోజు చరాది తరువాత ఉపచేనిం 

చెదన్కు ఇవుడు తిథిసరిగా లేదు అని చెప్పి అతనిని పంపి 

వై చెను, ఆ వాక్యనులు గృహస్థునకు ఆకే సిపాతమ.వల 

తోచెను, ఎన్రడెవుడు మంతోపజేశము బడసి చక్కగ 
జవీంచుకొనుచు తరించెదమా అని ఉవ్విళూరుదున్న ఆతనికి 

గురుజేవుని సమాధానము వాదయవిదారకముగ జోచినను, 

గుర్యాజ్ఞ ను శిరసావహించదలంచి అచ్చోటు ఏడిచనెనుం 

రోజాలు గడచిపోయెను, నెలరోజ్నులే న తరువాత మజల 

అగ్భవాస్థుడు అశమమునకుబోయి “గుకుటేవా! మంతోప 

"జేశము లేనందున, రోజులు యాగములుగగడు చుచున్న వి. కీని 

తిమే భారభూతముగ తోచుచున్నది. దయచేసి వంటనేమంతి 
మును ఉపదేశింప (ప్రార్ధన అని పాదములపై బడి మొర సెట్టు 

కొనెను. అపుడు 'దేశిగో ర్తముడు నాయనా! కార్తీక పొన్లిమి 

పని తేదినయున ల[శమమునకు వచ్చినచో సీకు తప్పక మంత్రో 
పజేశమును చేయుదును అని చెప్పి పంకివై చెను. ఆది బాధ) 

వదమాసము, ఇంకను ఆందోళనపడుచు ఇంటికి జెడలిపోయెను. 
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వాకకపడీ. వర్గవిందువ్రుల్వకై ఎదురునీరాచు చుండు 
విధమున గృహస్థుడు కా_ర్టీకమాసము ఎపుడువచ్చునా యని 

తవాతహపడు చుండెను, కాలచ్మకము రివ్వున తిరిగిపోయెను 

ఆశ్వయుజము గడచిపోయెను. కార్తీకము అడుగు పెక్రైను 

(శ్రమముగా చతుర్థశి వకొంచను. గృవాన్థుని అనందమునకు 

చేరలేదు, మంతోపదేశసమయము శమిోవించినదిగదాయని 

చిందులు (తొక్కు- నుండెను, అతెర్టశిరాతి) కే అతడు. అక్రమ 

చును చీరి మంళో)సదేశముస్నకై అతురళతోనుంజెను, మకు 

గటి రోజు అనగా పర్షమిదివనమున ఉహాకాలమున్య బ్రవ్మై 

ముపజ= గృమున గుగుజీవుగం భక్తుని నిద్రలేపి నాయనా! 

గమాపముస వగు (పనహించుచున్నది. మసమిరువురము 

అచగ! వల్లీ స్నానముచేసి వచ్చిదము. అచట నదీతీరముననే 

నీరు మంటోసబేగము చేయబవగలను అని పలికి వెంట తీని 
కొని ఇళ్గేను. సదిఒడ్గుకు చేరిన ఏిదస ముందు గృహస్థుడు 

స్నానము తేయుట్యక నదిలోదిగను, అతడు తనతలను నీటితో 
ముంశగాణే గురుదీపుడు నీగితో అతని తలను నొక్కిపట్టి 

ఉంజను, శివ్యుకు నకి లేగుటకు వీలుపజలేదు,. మణకాల 
చన బగప గురువు తనచేతిని వధలివేయగా శిష్యుడు. సీటిలో 

నుండీ అమాంతెమిగా శెకీచేచి గు'బేనా! మంతో పచదేకము 

శీసాదనని ఏలుడుకొని నచ్చి ఈ (వశార మేల వేసిరి * అని 
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(గప గురుజేవుడు చక్కని నమూభధానమొనంగను 

వారికువురిముధ్య ఆవుకీ కిందివిధముగ సంభామా నడిచెను, 

గురువు. నాయనా! ఒకానొక ఉచ్దేశ్యముతో సీతలను నీటిలో 

అణచి ెట్టికినేకాని సీ కపకారము చేయతలంనుతో 

కాదు. ఇవుడు నే నడుగ్యుపళ్నలకు సమాధానము 

చెప్పుము, నీటిలో సీతలను ముంచియుంచిన సమయ 

ముస నీయిల్లు జ్ఞాపకమునకు వచ్చినదా! 

గ వాన్థుడు లేదు. 

గుంసీ భార్యజ్ఞాపకమునకు వచ్చినదా 1 

గృంాలేదు. 

గు సీవిడ్డలు జ్ఞాపకమునకు వచ్చినారా! 

గృ లేదు. 

గు__వీళంపదలు, భనథాన్యములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చినవా గ్ 

గృంాలేదు 

గు_--నీబంధుది్యతొదు "లెవరై నజ్ఞాపకమునకు వచ్చినారా? 

గృ_రామ,రామ వారిమాటే జ్ఞ_ధీయందు లేదు. 

గు__వుతే, నీటిలోఉన్న వుడు నీకేమి జ్ఞావకయునకు వచ్చినది! 

గృ_గురుజేవా! ఎప్పుడు నీటిలోనుంచి బయటకువచ్చి గాలి 
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శీల్చుదునా ఆను ఒక్క అభ్గిలామతప్ప మజేదియు నాకా 

నమయమున లేదు, (పపంచ పదార్థము "లేనియు నాకొవుడు 

న్భురణకు రాలేదు. 

గుూనూాయనా 1 వీ పృకారముగ నీట్లో ఉన్నపుడు నీకు 

ఇల్లుగాని వాకిలిగాని, భార్యగాని, విక్తగాన్ని ధనముగాని, 

బంధువులుగాన్మి కీర్పిగాన్ని సౌందర్యముగాని, జ్ఞాపకము 

నకు రాక కేవలము ఒక్క- ప్రాణవాయువు మాత్రము 

జ్ఞాపకమున్నదో, వప్రకార మవుడు పవంచమునంతను 

బిన్మరించి బఒక్క_ఊవీరినిమాత)ము జ్ఞాపకము పెట్టుకొని 

నావో, అళ్లే త్మీవముమువుత్యము కలవాడు, తరించవలె 

నని తీవ)మైన అభిలామ కలవాడు ఒక దై వమును 
మాతను న్మృతిపథమున నుంచుకొని తక్కిన (వపంచము 

నంతను మజచిపోళవును, ప్రావంచిక వస్తువులను నంన్మరిం 

చుచు దైవమును స్మరింప చెంచినచో వశాగత కుదరదు, 

కాబట్టి నీకువజీశింపళోను మంత్యమును ఆనన్యభ క్రితో 

జపించవలెను దృశ్య పదార్థముల మేనిని న్మరింపక , మంత్ర 

జపము చేయు చు కేవలము మంతాగర్థమునే భావించుచుండ 

వలెను. అన్యవిమయములను మనస్సునకు రాసీయకూడదు 

ఇట్టే వీకాగ)త, వైరాగ్య ము తీవిముముమృుత్వము 

"లేనందువలన నే అనేకులకు మర్మ ప్రోప'బేశము వోసీనను నికు 
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పయోగమైపోవుచున్నిది, కావున తేరించవలెనను తీవ) 
అభిలాష దై నముకొలనే మిక్కుటమగు పరి తపగ, 

పాపంచిక పదార్థ ములయెడల విరాగము, మంత)జపము 

నకు దై వభ క్షికిచాల అవసరములై యున్నవి. ఇక్యాారణ 

ముననే మంళోపదేశము చేయుటకు పూర్వము 

సీకీ తత్వమును బోధించడమైనది. 

గురు జేవుడీప)శారముగ బోధించి, స్నానానంతర 

మాగృవాస్థుని ఆశ్రమమునకు తోజ్క-నివచ్చి మంతోపజీ 

కమును గావించెను. గృవాసుడు పరమానందభరితుడై దరి 

ద్ఫునకు పెన్నిధి లభించిన చందమున వార్టోత్సుల్లమాననుడ్రై 

గురుకేనునకు సాష్టాంగ నమస్కారమాచరించి ఆతని "సెలవు 

తీసికొని గృనోభిముకయ్యెను. నాటినుండి అకడు గురు 

వాశ్యానుసారము భ క్రీశ ద్ధలతో, వక్యాగతతో, లీవముము 

మఠ్వముతో మంత్రమును బపించుచు, మంతార్థమును 

స్మరించుచు దైవానుగ్రహము. నకు పాతక పరమశాంతిని 

బడాను, 

కావున పృకివారును ఈ ఆపారదుఖపారావారము 

నుండి ఎప్పుడు తప్పించుకొని భగవత్సాన్ని ధ్యముచేరి శాంతిని 

బడయదుమాయను తీవ్రతరఅ'పేత్తు ముముక్షృుత్వముగలిగి 
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భగవచ్చరణారవిందములను అతిశీమ్రంముగ ఆశ్రయించి 

జీవితమును క కేర్చుకొనవలయును 

నీతి = తరించవలెవను తీవమైన అపేక్ష మను 
జునకు ఉండవలెను. నంసపారదుఃఖమునుండిబంధనము 

నుండి త్వరలోవిము క్రి బడయ వలెనను తీవఆక్రాంక్ష 

ఉండవలెను, 

ముందుచూపు 

ఒకనొక పట్టణము నండొకఉద్యోగి కలడు, ఆతడు 

ఆంగ్లభావయండు పట్టభదుడు. ఒళనా డతినికి దూరపా9ంత 

మందున్న తన బంధువ్రులయొద్దనుండి ఒక శుభలేఖ వచ్చెను 

బంధువులలో ఒకరి వివావాము నిక్చోయమైనందువలన తచ్చు 

ఛకార్యమునకు “వెంటనే బయలుజేవిరావలనీసదిగా ఆతనికి 

వరృమానము అంఠెను తోడనే యతడు ప్రయాణము 

నకు నంసిద్ధుడయ్యెను. కుటుంబస మేలేముగా పయనమై వోవు 

టకు నిశ్చయించుకొని రైలుబండి. ఎన్నిగంటలకు స్టేవనుకు 

వచ్చునో, ఎప్వుడుబయలుడేరునో ఆ వివరమునన్నిటిని 
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వైల్వేలైడు చూచి [వానీయుంచుకొనను, రైలు సరిగా 

మధ్యాహ్నము 12 Xolలకు చ్టేమనుకు రాగలదు. శావున ఒక 

అళగంట ముందుగానే వెల్లి స్టేమను ఫ్లాటుఫారంంవై. కుటుంబ 

నమేతముగ అతిడు కూర్చొనియుండెను. అంతలో ఆతని 

వృదయఫలకమున ఓక చక్కని సంకల్పము మెఅసెను, 

“5 ళ్లు సకాలమునకు వచ్చుచున్నవా1 "లేక ఆలస్యముగ 

వచ్చుచున్నవా చూడవలెను. ఈరోజు నేను (ప్రయాణము 

చేయుచున్న మైలు సరిగా 12 గంటలకు శావలెనుగదా' 

ఇవుడెన్ని గంటలకు వచ్చునో పరీతీ.0చెదనుూ అని భావించిన 

వాడై తిన చేతి గడీియారముపై ననే దృష్టిని "కేం దీకరించి 
యుండెను 

113 గం1లు చాటినది. 110/4 అయినది రైలు 

ఇంకను రాలేదు. 11 గం[ల ౪9 నిముమముళలె నది. ఇంకను 

రాలేదు సరిగా 12గం॥లు కాగానే రైలు ఖచ్చితముగ వచ్చి 
ఫ్లాటుఫొరంవై నిలచినది ఒక్క సెకండై నను శేడా లేదు, 

అభటన మాడగనే ఉద్యోగి యొక్క- ఆనందమునకు మేరలేద 

ఆహో! ఈజ)వరు ఎంతే చాళచక్యముతో, ఎంత [కమళితణతో 
రైలుబండిని నడువుకొనుచు వచ్చెను! ఇట్టి అనుభవజ్ఞులగు 

జ ర్లు ఉండినానో రైళ్ల ఎంత చక్క-గ నడువగలవు! 

(ప్రయాణికులకు ఎంతే సౌకర్యము చేకూరగలదు ! ఆని తలంచు 

కొనుచు, ఒక్క-తయణమైనను వ్య'క్యానము లేకుండ కలు 
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నడుపుచున్న (అడై వకును (్రక్యేకముగ నత్కేరించిన బాగుండు 

నని యోచించి, వెంటనే వరుగాత్తుకొని బెల్లీ ఫ్లాటుఫారంమై 
వుష్పముల నమ్ము చుండిన అసామియొద్ద కేగి ఒక పేద్ద వువ్వ 

మాలనుకొని ఆ డై )వరుచెంతకు వచ్చెను, డై_)వరుగారికి 

అభివాదమునల్ని అయ్యా! డ్రై్రఎవరుగారూ [' 'ఉంబనులో 

నుండి తమరు (శ్రీిండకు దిగండి తమకు సన్మానము వేయ 

సంకల్పించినాను. తమవంటి సుకిక్షితుడై న సారథిని ఇంత 

వరకు జగత్తులో చేను చూడలేదు. ' లక్క సెకంశుకూడ 

'తేడాలేక తమకు ఈ ర్రైలుబండిని నదుపుచున్నారు.. ఇది 
ప్రయాణ చరిత్రలోనే వెప్పుకళొనదగిన వివయము. మాబోటి 

వారు గర్వించదగిన విమయముకూడను, కాబట్టి మ్మ్ములను 

సత్కరించుట మాయొక్క కర్తవ్యము, విధ్యుక్షధర్మము 

దయచేసి ఇంజను దిగండి ఈ వుమృములచే. మిమ్ములను 
సమలంకృతులుగ చేయవలసియున్నది. 

వయాణిషని ఆ వార్దోత్నుల్లి తవచనములను ఆల 

కించిన డై)వరు అళ్చర్యపడ్కి అతనితో “మ వా (ప్ర భో 
తమించండి, చేను మా నత్కారమును న్వీకరించుటకు 

ఆూగ్యుడనుకాను. వలయనగా ఇది నిన్న మధ్యాహ్నం 

19 గం॥లకు రావలసీన బండీ, £4 గంటలు లేటుగా వచ్చినది! 

అని చెవ్చినై చెను. (వయాణీషడు _తస్థైడిపోయెను, 'రామ్మ 
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రామ! ఇతడు నిర్గ తసమయమునకు 84 గంటలు వెనుక 

ఉన్నాడే 1? అని తలంచి వాకాశుకై పోయెను. 

జీవుడా ! ముందుమావు కలిగియుండుము. కథలోని 

కై్రైవరువలె ఆలనత్వము, "వినుశభూపు కలిగియుండకను, 

ఇప్పటికే దీర్ణ ప్రయాణము జరిగినది దానియం దింకను 

విలంబనము జరుగులాగున చేయకుము. (ప్రయాణమును 

త్వరలో పూ_ర్తిశేసికొనుము, జనన మరణరూప ఈ ఘోర 

సంనృతినుండి కీభుముగ బయటవడుము, “శీను చేయవలసిన 
దై వకార్యమును శరోశే పూ _క్తిచేయుము, సాయం తము 

షేయువలనీన సరదూర్థశార్యమును ఉదయముననే పూర్తి 

జేయుము ఆలసత్వము, బద్ధకము, డర్ట్ స్ఫూ తత్వము 

సోమరితినము..వఏ నికి ఏమాత్రము శా వొంనగరాదు, 

అధ్యార్మిక'శ్మే్యతమున సోమరులకు వోటులేదు, ధూరదృష్ట్ర 

కలిగియుండుచు, ముందుమావు ఏర్పర-దుకొనుము. "కవు 

ఎట్లుండునో | కావున ఈనాడే తరించుటట తగిన సాధనో 

పాయములను అన్వేవీ.0పుము 1 

వీతి = భవిష్యత్తునుగూర్చీ ఇవుడే అలో 
చించుకొని న్ఫృుత్యువురాకవూర్వమే ఆత్మజ్ఞానముసు 

ఐడసి జన్మను సార్ధక మొవర్చుకొనవలెను. 



విషయవిలొాసవంంలం 
[(పమాదహేతువులు 

ఒకానొక పట్టణమున ఇరువురు మతులు కలకు వారి 

మతి దినదినము (పవర్థమానమగుచు ఒకరినొకరు విడువజాల 

నెంత ఘనత్యమును బాందెను, శష్టసుఖములందు ఒకరినొకరు 

ఆదుకొనుచు డై సందిన వ్యవవోరములందు ఒకరికొకరు సల 

చోల నిచ్చుకొనుచు వారు జీవయ్యాతేను కొనసాగించుచుండిరి, 

ఒకనాడా పట్టణములోని ఒకానొక "జేవాలయమున ఆధ్యాత్మిక 

(ద స౦గ ము నవచుదుండగా వారిరునుకును అచటికిపోయి 

త ద్ధ గాఆ (పనంగమును ఆలకీంచిరి. (వనంగమధ్యమున 

తీర్ణయాత) లయొక్క- అవశ్యకతనుగూర్చి, చానివలన జనులకు 

కలుగు. మేలునుార్చి వక్త గంభీరముగ ఉపన్యనీంచెను. 

అ వాక్యములు మ్మితులయొకి క- వృాదయపలకమున చక్క-గ 

నాటుకొనెను. వవిధముగనై నను తీర్థయాళ)కల్పి పుణ్య 

మును సంపాదించి జీవితమును చరిఆార్థ మొనక్చుళొ నవలెనను 

త్మీవమైన ఆశాండ వారికి జనీంచెను. 

తోడనే వారు తమ సంకల్పము ఈజేరుటకు వ మే మి 

(ప్రయత్నములు సలుపవలయునో పరస్పరము ఆలోచిం దుకొని 

బశానొక శుభముహూ_ర్తమున య్యాతను ఉీపకమించుటకు 

నిర్ణయించుకొని అందులకు వలసిన చారిబ-క్రెమున్కు ఇతర 
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సొమ్మగిని సిద్ధ సిద్ధము వేసీకొనిరి. సరిగా ముహూర్తవు'వేగ వాకు 

తమయాత)నే | పారంభించిరి. పాదచారుల హోనుట"కే ని్చ 

యించుకోనిరి, (తోవలో అనేక (గామములను చాటుకోని 

పోవుచు, ,నుందరములై న [నక భశీదృశ్యములను పీతీంయచు 

సకమానందభరితులై లక్యుమును పీవిధముగనై నను నెల వేర్పు 

కొన్గవలెనను న్థీరసంకోల్బముతో చనుచుండిరి. 

ఇట్లుండ (తోవలో ఒకానొాళ రమణీయమైన నగరమం 

వారికీ తటస్థపడను. సుంయరపట్టణముగుండా వారు కళ్ళ వలసి 

వచ్చెను, చెప్త భోగభాగ్యములతో తులతూగుచు, విలా: 

వంతులగు. క్రీ ప్రరుములతోగూడి గగనచుంధిక అకాళ 
హర్మ్యములచే కసం శేస్టింపబడి, విందులకో నినోదములతో 

సందడిగనాప్పుచు, పప అధునిక సౌంెకేతిక వై చ్మిత్యము 

లకో తులత్తూగుచు అ శగరము భూములకు అహ్లాదమును: 

గొలావుచుంజెను, మ్మతు' లికువుకరు ఆ అపర షే ప్రవురిని 

(వవేశించి అచట వైభవములన్నిటిని పరికించుచు పోవుచుం3క 3 

శెండనబుతుని మనన్సు అ భోగవిలాసముల వైపు ఉరుకూయా 

వానిని అనుభవించుటకు ఉబలాటపడుచుంజిను. ఆతడు తన 

యభీస్ట్రమును తోడిమితు)న “కెటింగించి “మిత్రమూ కాల 
రోజులు ఈ భోగనగరమందుండి వివయనుఖముల ననుభపిం-చి 

తదుపరి యాత్ళిను కొనసాగించెదము.. ఇట్టి అపూర్వ అజ 

*శాళేము జీవితమున మరలలభించుట దు సరము నీ పలికిన 
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ముదటిమితు) ఢండులకు అంగీకరింవళ..'సోదరా ! మస 

లత్యుమగు డై విశతీర్థయా తను మజువరాదు, వ లమ్యమును 
సాథించుటకై ఇల్లు, వాళిలి విడిచి మసం వచ్చితిమో దానిని 

విస్మరించి డారిలో మజియొకచదానిై పు దృష్టిని మరలించుట 

భావ్యముకాదు. మజియు ఈ(ప్రాపంచిళవై భవములు, ఈ 

భోగవిలాసములు మానవుని సవితుతను వమ్ముచేసి, పాప 

పంకీలమున ఆతనిని బడ దోసి, దై వమునకు దూరునిగజేయునుం 
ఆవి అత్యంత (పమాదహేతువులు, మును శువులు వానిని 

ఎన్నడును దరికి కేర్సరాదు, ఈ ప్రాపంచిక తళుకు అెళుకులకు 
మోసపోరాదు. ఒక్కతుణమైనను ఇచట నిలువక త్యరితేనిగ 

చాటివోయి వుణ్యశేత)ములను సందర్శించి మోతభాగుల 

మగుదము”.._ ఆని బోధించేను. 

శానీ ఆ వాక సములు అపరిపక సచిత్తువగు రిండనవానికి 

జధిరశంఖారవముఎగ తోచెను. అఆతనికది యేవియు నచ్చ 

చేదు. జనా శంతర దుర్వాసనలు భుసీభవించియుండుట'చే 

అకనియందు పురాకృతములగు దొన్సంస్కారములు సమయము 

జూచి కాగుగ చెలారేగను  బాని నతడు అదుపున ఉంచలేక 

వానీని జయించలేక వానికి లోబడీపోయిను. తత్ఫలిశిముగ 

ఆతడు తన మీతు)నితో _ 'సోధరా! నీవు నామాటవిని ఈ 
యూరియందు కొద్ధిరోజులు ఉండనిపకడముక, నీవు సీదారన 
పొమ్ము. నీవొక్క-డి"వే తీర్ణయూక)లు చేసికొనుము. నుగ 
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అనరైనా ఆకు నూవైనా శేనుమాతము ఈ చోటువికచి 

ఆప్పుడే బయలుదేరను.౨ అని ఖండితముగ ఇెప్పినై చెను: 

మిత్రుని యా కళోరవాక్యములను విని మొదటివాడు విధిలేక 

అతని నచటనే వికచివైచి తనదారిన తానుపోయెను. కావి 

ఊకుదాటి సమాపగామమున శేగుతరి అతనిమనన్సు మిక్రని 

సాహచర్యమును గోల్బోవుటవలన ఏమాత్రము తృ _్టిలేక 

ఉక్నావారహీళముగనుండెను, అందుచే నతెడు ఆ సమిప 

(గౌమమునంటే తన యా మ్మితుని శాకకొజే కొద్దరోజులు 

వీరికి ంచుదు ఉండదలం చెను. 

ఇక పట్టణమందు నిలిచిపోంబన కెండవమితు)డు భోగ 

వాననాఠత్సిరుడై. తనయుద్దనున్న (దవ్యమునంతను విందులక్కు 

విలాసములకు, దురభ్యానములకు ఛారబోయుచు, మద్యమును 

"సేవించుచు భోగ పీయాలగు దుష్టుల సహావానము చేయుచు 

వురవానుల ఆంతరంగిక కతలతో సంబంధము "పెట్టుకొనుచు 
ఆపుడవుడు కార్జన్యకీయలకు కూడ బడి గట్టుచు నుండెను. 

ఇట్లుండ ఒకానొక అల్సియోగమునందు ఆతడు చిక్కుపడుటచే 

రతకభటు లాతనిని నిర్భందించి న్యాయస్థానమున విచారణకు 

రీసిభొనిపోయిరి, న్యాయమా ర్హి విదారణనల్పి అతడు దోవి. 
యని నిర్ణయించి ఉరిశిక్ష వధించెను. తీర్పు వినగనే మిత్రుడు 

ఖఇన్నురై, పూర్వము తన నవాచరుడం కావించిన హితవును 

"పడచెవిని "పెట్టిందులకు శానెట్టి ఆపదలో చిక్కుశోనవలసి 
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వచ్చినదో తలచుకొని పళ్చాత్తాపపడుచు అట్టి దుస్థితి తనకు 
సంభవించినందులకు లో లో న ఖేదమొందుచు తన మొదటి 

మితు)నే తలంచుకొని వెక్కి. వెక్కి. వడ్చుచుండెను. 

ఇట్లుండ 'రెండవనింతు)ని ఉరిళితునా ర్త సమీప గాను 

మున వేచియున్న మొదటిముతు)నప కర్ణాకర్ణి గ కలియ 

వచ్చెను ఆకేడు చింకాపర పశుడి తన గహాయుని వవిధముగ 
నైనను శాపాడదలంచి, పట్టణమునకు కిరిగవచ్చి చేరులో 

రాజుగారియొద్దకు వెళ్ళి “రాజా! ఆీసటిదినము ఉదయము 

10 గంటలకు నామ్మితుని ఉరితీయుదురు. కాని నా పార్థన 

ఏమనగా అతనిని విడిచివైచి ఆతనికిబదులు నన్ను ఉంతీయుడు. 

శారణ'మేమనగా రీవు ఉదయము 10 గంటలవేశ చక్కని 

మువూర్తసనమయము, ఆ పనిత) సమయమున ఎవరు ఉరి 

తీయబడుదురో, నారు రాబోవుజన్మయందు భూముండలమున 
కంతటికిని వకచ్శళాధిపతియై వి రాజిల్లుదురు, కాబట్టి అట్టి 

మహదవకాశను నాకొసంగుడు నన్ను ఉరితీయుడు ఆతేనిని 

విడిచిపెట్టుడు. అని వినయవూర్యకముగ (ప్రాక్టనచేయగా 

భూపాలుడు అంతయు చక్కగ వరీశీలించి, ఒక్క-నిమివమాగి 

ముడటిమ్మి త్రునితో “నాయనా ! అమ్మ్భుకమైన  నిమయమును 
బయట పెట్టిరి, "నేనివుడు ఒక చిన్న పట్టణమునకు మాత్రమే 

రాజుగానున్నాను భూమండలాధిపత్యిము నొందవ-లెనను 

శాంత నాకు బహుకాలమునుండి తీవముగనున్న ది, కాబట్టి 



86 పరమార్థ కథలు 

అ మువూర్తసమయమున నేను ఉరితీసికొందును, ఈ చక్క-టి 
అవకాశమును 'నేనెన్నటికీని జారవీడువను, మిరిద్దకు వెడలి 

బొండు" ఆని రాజు మొదటీమితుునీ బంధనమునుండి విడుదల 

చేయించివై ఇను. ఈ పిశారముగ అపత్తునుం కి రెండవ 

బుత్ఫుని తప్పించి మొదటిమ్మితుడు అతనిని "వెంట బెట్టికొని 

తీర్థయాత) బయలు'టేర వెళ్లి ను, 

ఈ పశారముగ విషయ విలాసములు (వమాదహేతు 

వులని సాధకులు గు శ్రెతీగ, వాని వైపు తమ చిత్తమును 

వదూ త)ము మరల్చక అట్టి పాగివంచిక విమయ భోగముల 

యెడల విర_క్లిగలిగి పరమాత్మయం'జే మనస్సును లగ్నము 

చేసీ జీవితమును సఫలమొనక్పుళొందురుగాక ! 

సీడి ;_. విషయభోగములవెంట వరుగిడరాదు. 

అవి [సమాదహీతువులు. వానినుండి ఇందీయము 

లను మరల్చి అత్మోన్ముఖుడు కావలెను. 
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(కోధమును జంంంంచం పద్దతి 

పూర్వశాలమున ఒకానొక 'సాయంనమయమున కృష్ణుడు 

బలరాముడు, సాత్యకి ముగ్గురును కలిసి వావ్యోలికై ఊరు 

బయటకు వెళ్లిరి, సుందరమైన ఉద్యానవనములను చాటి 

వారొక భీకరారణ్యముస (వవేశించిరి, వారు చానిలో కొంత 

దూరము పయ నమగుటయే తడవుగా సూర్యాస్తమయము 

శాసాగను.  (పకాకతు పూంర్థిగ అంతరించి నలుదెనల 

అంధకారము వ్యాపించెను. అవుడు వారు మువ్వురును గాఖా 

రణ్యములో చిక్కు.థొసిపోయిరి. ముందుకు సోవుటకుగాని, 

"వెనుకకు వచ్చుటకుగాని అవశాశను లేపండెను. అవుడు 

చారందజును ఆ అరణ్యములో నే ఓళానాళశవోట అఆరాత్సి 

యంతయు గడవివేయుటకు నిశ్చయించుకొనిరి. 

దట్టమగు అరణ్య మగుటచేకనుు భయంకర మృగములు 

వసించు కావగుట చేతను రాతి) కాలమున ముగ్గురును పరుండి 

నిదురపోవుట భావ్యముకాదని తలంచి వారిలోవారు ఓక్ 

కట్టుబాటు చేసికొనిరి, ఒకొక్కరు కొద్దిసేపు మేలుకొను 

నట్లున్కు కక్కిన ఇద్దరు నిదురపోవునట్లును నిర్ణయించుకొనిరి, 

మేలుకొనుటలో 'మొట్టమొదటివంతు సాత్యకికి వచ్చెను. 

ఆనగా సాత్యకి మేలుళొనుటయు, కృప బఅలరాములు నిద 

పోవుటయు గంభవించెను, కవ బలరానులకు నిచాభంగము 
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కలుగకుంకు నిమిత్తమై సాత్యకి నలువై వుల తిరిగి వవా! 

కోచుచుండెను, 'కూరమృగములనుగాని, మతీ జేనినిగ 

వార దరిదావునశే రాకుండ బడలంళయు కగడ్లు చేసికొని బప 

జాగరూకతతో అతడు వలుణెనల. వీతీంచునుండెను. + 

సమయమున దూరమునుండి “ఒకో ఛయంకరాక్ళతి! 

రాక్షసుడు వారల సమీపమునకు నచ్చుచ్చుండుటను గమనిం 

సాత్యకి వాని నెదుర్కూంనెను. - ఆవుడ్న ఇకువురికిని భీష 
సంగ్రామము తటస్థించెను. రాత నుని, సాత్యకికఎం త 

కో)ధము ఖనించుచుండేనో శాతునుని శరీరము జంతంత వ్య 

యగుచుండెను కొంతసేపటికి ఆ నిజాచరుడు పర్వతాళారు! 

కాగా సాత్యకి వాని ధాటికి తట్టుకొనలేకలోయిను: (ర్య 

దముడగు రాతయనునిచెంత సాత్యకి బక వుపగంత. ఆశారన 

కలిగియున్న ట్ల య్యెనుః శాకునుడు, సోత్టకిని లాగి ఆన 

పారై చి తీనద్దారి తాను ప్తోయెను. " అత్తిలి స్తాత్యకి కర 

మునకు చిన్న గాయము తగిలెను; ' 

ఇట్లాండ సాత్యకియొక్క- సవారా సమయమ వూ 

శాగా ఆతడు 'వెళ్లి బలరాముని లేవీ రత్సణచాధ్యత ఆత? 

ఒప్ప శచెన్సీ 'తొను పరుండిను. బలరాముని పర్య వేయణ సమం 

మునకూక ఆ రాతసుడు కొరనీల్లైన్ను వెంటనే బలరాముః 

వానితో పోరునకుతేలవడి ఆతనిని వరాజితునిజేశ్లు నమక స్పై 
కాని ఎనుడెవుడు బలరాముడు శాధుభావనును వహి౮ 
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చేరుకో, అవుడన్నడా రాశసుడు ద్విగుణీకృతబల శా లియె 

జృద్ధీనొందిన అశారము గలవాడై. వ_ర్తించుచుండాను. బల 

రాముడు' 'కాదమును వహీంచినోొలది రోతసుని అకారము 

ఊర్య్తతరమము శాజొచ్చెను, “అంతట ఖీకరాకారుడగు ఆ 

క! య్మొత్యుడు బలరాముని ప్రక్కకు ఈడ్చివై చి తనచారిని తాను 

కోను, , ఈ, గంఫుటనలో బ్లలరాముని శరీరమునకు ఒకింత 

శిాయమయు తీగలను. యం 

వ -రాతనుడు _వెడలిసోయివనీదప బలరాముడు కృముని 

సిజభోలేక “కృష్టా! ఇక సీవంతు వచ్చినది. లేవి సహరా 

ఇూచయిము? , అప్షిపలికి శాను నిద్భిపోయి రక్షణబాధ్యత కృష్ణు 
నకు బప్ఫర్టించెన్లు నులరాయు .సాత్యకులకు న్మిదాభంగము 

కటుగకండుట్లకును, మతేయు bus వనమృగమ.ల బారినుండి 

శారిని సంరత్తించుటక్రును కృష్ణుడు ద దత్తచిత్తుడై. బహుబాగఠు 

కుతే పవారా శ్రుచుండెను. మలల ఆ రాక్షనుడు యథా 

వారము వత్తచి “ఉగళథ్త్కై, క్నమ్తునితో యుద్ధమునకు 
త ఖపడగా  ఖృష్ణుడు మృంద్గవసవదన్తుదై ఆకని ఇదుర్కోనను, 

రాతకు 'జెం లెంక లో! ధము ను వ్యక్త కపఆచుచుం డెనో, 

జ్ళృన్తుడు అంతంతే శాంతమును వహించుచు హర్దాలికయను. తో 

హకాడశి పోరు సల్ఫుచురజిను, తృకృథావను'చే “కొలది సమయ 

చమ్టాల్లోనే రామసుని శరీరము కృళించిపోయెను, అది చిన్నడై 

ఆప్గంజంకే అయ్యెను అణురూవుకుగ మారిన అ రాతసుని 
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కృష్ణుడు తన వృస్ర్రవు చెంగున ముడీవై చుకోని బలరామ 

స్తాత్యకీలు పకున్న 'ఆావునకు వెడలెను, అప్పటికి ఉమకాలము 

నమిోావీించుచుండేను, (వథాతననుయము శాజొచ్చుటచే 

లక్కి-న ఇరువుకును నిదలేచిరి, 

అత్తత కృవ్ల బలరామ, సాత్యకులు ఒకనోట కూర్చొని 

రాలి) పవహారాసమయ మునాటి వారివారి ఆనుభములనుగూళ్చి 

సావకాశముగ మాట్లాడజొచ్చిరి. 

సాత్యకి కాను మేలుకొనియున్న సమయమున భీమణా 

శారుడగు రాతుసుడొళడు వచ్చెననియు, వానినిజాచి కృద్ధుడె 

అతనితో యుద్ధమొనక్సుట కుష్యశమింపగా (క్రమ్మక్రోమముగ 
ఆరని శరీరము వృద్ధికాజ్ చ్చెనని వచించెను. బలరాముడున్ను 

అట్టే వచించెను. అపుడు కృష్ణుడు తన వనశ్ర్రవుచెంగున 

ముడిచేసియున్న అణురూపవుడగు రాశునునిజూవి ఓ అన్న 

గారూ! ఓ సాత్యకీ! మిరు యుద్ధముచేసిన రాయను డిశడే, 

ఇతడు మూర్తీభవించిన (శోధము, అనగా (కోధమను 

అసురగుణము ఓక ఆకారమును ధించి మనయెదుట (పళ్యమ 

మైనది. దానితో యాద్ధముచేయునవుడు మనము కో)ధమును 

వహించినచో ఆ రాతసునకు ఆహారము నొనంగినట్లగును, 

అవుడు వాని ఆకారము "పెరిగివోవును, మనము కో9ధమును 

వహించనిడో ఆతడు అబోరను లేక బక్క-చిక్కి-పోయి కృశిం 
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చును. మీరు వానితో యుద్ధము చేయనమయమున రోగా 
విష్టులె యున్నకారణమున కోగథమను అవోరము మోనుండి 
వానికి లభించుటచే అతని శరీరము బలపడిపోడును. * జినో 

వానితో యుద్ధము చేయునపుడు నవ్వుచు, వార్షముతోగూడి 
యుండుటవలన, (కోధమును జూపకపోవుటవలన గ్రోధమను 

అవారము నానుండి అతనికీ లభింపమి, అకేడు కృశించి 

కృశించి ఆతి సూత్మకరీరుడై పోయెను... ఇదిగో చూడుడు ! 
ఈతడే ఆ రాకనుడు. ఇతడు మూర్తీభవించిన (కోధమను 

దుర్గ్దుణము, అ సంగతిని శెలిసికొంటిని కాబట్టియే. నేను 
బహుజాగరూకుడనై. (రోధఢమును దెదావునకు రాసీయక 

యుంటిని. తర్పలితముగ అతడు కృశించి కృశించి ఆల్బ 

శరిరుకై పోయిను. బలరామసాత్యకలు జరిగిన సంఘటనను 

జూచి అక్చక్య చకీతులై 6. తదుపరి నాకు మువ్వుకును ఆ 

యరణ్యమును చాటి నిజవురి ౦బున కరిగిరి, 

ఈ సంఘటనద్యారా ళోంధము ను జయించుటకు 

చక్కటి ఉపాయమును (శ్రీకృష్ణుడు లోకమునకు చాటిన 
నాడాయెను, ఎవుడెవుడు ఎదుటవాడు కో)ధమును (పకటిం 

చునో అనడు తద్విరుద్ధమగు శౌంతేగుణమును మా స వుడు 

కలిగియున్న చో, అనండమును (వకటించునో అ్మకోధమును 

గలిగియుండునో అవుడు ఎదుటవాడు సీగ్గువడి తినథోపమును 

తగ్టించుకొనగలడు. లేక, పూర్తిగ పోగొట్టుకొనగలడు 
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కాబట్టే కలోసమునకు విరుష్టమైన గుణములగు" శాంళోదులను" 

చక్కగా అఆవలంఛించినచే కోపము పలాయనము చి త్తగిం' 

చుటియేగాక ఎదుటివాడు... తన కష్టా తాను తెలుసుకొని 
సిగ్టువడి “దారికి వచ్చుచు. కోగిభము వోచ్చొనవుడు తద్వి రుద్దే 

గుగాయగ ననుట చేలకొనినచోే, ఇక కోషము అవపిోంచుా 

టకు అవకాశ మే యుండదు. “ఓక్క కోోథమునే శోదు 

సమ _స్తదుర్ద్ణుణములనుహూడ ఈ యుపాయము చేతనే. బయించ్చ 

టశుంహీసెంికును?- "శాఫికుడు ఇట్టి ఉపాయోముల. 'నవతుఖీరదో 

రనయండలి ఆనురగుణరబులన్ని టిని పారదోలి వనంపడతో : 
తులతూగుచూ జీవితమును పన్మితవంతముగ థిజలడమయముగ " 

నొకక్చృకొరుగాళ | ౨. 
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అ, వి 'ఇంకోఛమువ్కు భిరుగుడు శాంతము... 
కావున “ఎల్ల వుడు. శాంతభోనమును .. అఅవాటుచేనీ ' 
కొనుము. “ కోధమునూ దరికి- చేర్చడాదుః + కాంత 
గుణము'చేకో ధగుణమును జయించనలెను.3 '+ 

_ 
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వం “హ్మక్షే (తమ - 

- “ఇక గ్రామములోని రైతు. కబడు.- ఆతనికి ఒక 
ఎక్షరమ్ముణాతులోట కత్తదు,. ఆధియేంనాని శకుకాంబమునట 

జీవనాధారము, , -|ఆ కోటలో వండునట్టి (దాతను పట్టి పట్టణము 

నకు ఎగునముతిచేసి ఛానివలవ 'లఖించు _్రహ్యముతో ( ఆతడు 

తేన కృుటుంబసోషణము .వేనికొనుచుండేను. ఇట్టుండ ఒకనాడు 

ఆ గా)శుములొడేని, వారికి వొల్ని కోయ లేం ఏటీ? "వారిట్లోవారు 

₹0దు పార్టీలుగా చీలిపోయి , పరనృతము =కసిక్టీచిచుకొ న 

ధొడగిరి, నార థై మనవ్యములు. -శ్రమక)మముగం ముదిరి 

వోగా, మన్లఃస్పర్థల్తుథగమ్మికీ- చారితీయ -ఇరుకతులవారు ఒక్కరి 

నొళరు కిట్టుకొనుచు, మొట్టుకొనుచు నుండిరి భన కై తుకూడ 

ఎఆదొమ్మిలో షాల్గొన్తి 'ఆవలివతమ్లు వారిపై. చౌార్భన్యను 

నకు గడం గాను. జై శళ్ళల్తీకముగ పోలీనుభాకు. అతనిని, చుక 

కొందలీని అరెస్టుచేసి మేబస్ట్రేటు కోష్టిలో హోబక్షపటిచి 

చార్జిమ్మీటు జాఖల్లుచేసేరి, చే జస్ట్రేట్యు నారందేట్తీని విచారించి, 

బక sb Fok. నంవ్షర్భేరి ముల శతిన కారాగార వాన 

శిజిను విధించెరుం _ న. 1 

. అదనుసారము 'మనమైతు జైలులో చిర్భంధిరచబడేగా 

“ఆచట నానాభాభల ననుభవించుచుండేను, ఇంటివద్ద కబుంబ 

పోషణము ఒక గమగ్య తీయు కూర్చుండెను. భార్య, బిడ్డలు 
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దుఖుభారముతో కుంగి, కృశించి వోవుచుండిరి, ఇట్లుండ 

ఒకనాడు వైశుభార్య జైలు నందున్న తన భర్తకు ఈ 

వ్ర)కారముగ ఉత్తరము 'వా)సెను..- వమండీ ! ఈ (వకార 

ముగ్గ, మరు జైలునందు కాలక్షేపము చేయాచుండినచో 
నూయొక్క- గతి యేమి కాగలదు 1 బిడ్డలను వోమించుటు 

ఎట్లు? దినమొక యుగముగ గడచుచున్నది. బాగుగ అక్ర. 

రకు వచ్చిన (దాతయతోట (తవ్వటము లేనందువలన ఎండిపోన్రు 
చున్నది. ఈ సమయములో ఒకసారి తోట ఆంతయి లోతున 

(ల్వ్వి సీళ్తుకట్టినవో చా్రాతుసంట వువ్మ్య-లముగ లభించగలదు, 

తన్హ్యారో కుబుంబపోవణము చక్కగ జరుగగలదు. శాబక్ట్ర్తి 

ఇందుల కేదై. న ఉపాయమును అలోచించవలనీనది వెంటనే 
(వ్యు త్రేరము (వాయగోరుచున్నాను, 

భార్యయొద్ద నుండి ఈ 'పకారముగ వర్తమానము 

చేరగనే (రైతు త శ్ర్ామే ఎదేలునుండి ఈ (క్రింది విధము 

జవాబు వాసి దైచెను, కఆర్థాంగీ || (దాత్తోట (తవ్వకము 

విమయమై సీ'వీవియు కోలవరపదవద్దు. ఆ తోటలో బకానొక 

చోట బంగారవు పాతను చేలలో దాచియుంచినాను. దానిని 

(త్రవ్వి వెలికితీసీ అమ్ముకొని ఆ డబ్బుతో (దాకతోటను 
"గ్రమ్యించి చేయుము. పని తీంపోవను. ఆలస్యము చేయవలదోో. 

సామాన్యముగ _జెలులో దొంగలునాయు ఉీత్తేరముఆ 

నన్నిటిని ఆధికారులు వర్య వేశ్షించి (ెన్సారుచేని సవ్యమైన 
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వాటినే పోస్టులో వేయుదురు. రైతు ఇంటికి (వ్రాసిన ఉ త్తెర 

మను శైలు అధికారులు చదువగన్తే అతడెక్కడనో ఆ 

బంగారవు చెంబును అపవారించి యుండవచ్చునని ఛావించి, 

వారే స్వయనుగ పదెమండి కూలీలను వెంటబెట్టుకొని వోయి 

రైతుయిక్క- (దాతకోట నంతను అడుగలోతు బాగుగ 

(శవ్వివై చిరి కాని బంగారుపాత) దొరకనందున హతళాశులై 

తిరిని వెల్లి పోయిరి, వీది యెట్లున్నను రై తెయొక్క- (దాతు 

తోట జైలు అధికారులు (తివ్వకమువలన ఆ సంవత్సరము 
విరగకాసెను వుష్కులమగుపంట లభించెను. తతృలితముగ 

రైతు కుటుంబమునకు ఏలొజతయు లేక చక్కగ గడిచి 

వోయిను. 

పొలమునుగాని తోటనుగాని ఎంతెంత చక్కగ 

దున్ను దురో, ఆంతంత అధికొఫలితిమును కై తులు అనుభవింప 

గలము. అ వృదయమేతేమును చక్కగ పరకోధించి 

(దున్ని చానియందుగల దుస్సంస్యా రములు దుర్వాసనలు, 

చురభ్యాసములు, దుర్భృత్తోలు ముదలైన కలువుమొక్క-లను 

ఊడబెరికీ, నిర్మూలించి, సుక్షేత్రముగ మార్చుకోనినవుడే 

క్లూనవీజము చక్కగ మొలకెత్తి మోతరూవ పలమును కలుగ 

'జేయగలదు, కాబట్టి ముముత్నవులెల్లరు తేమ అభ్యాసముచే 

వాదయములను సుశ్షేశ్రములుగ పరిణత మొనర్చుకొని జ్ఞాన 



చీజములను 'లెన్సగ పోమ్ంచి ఆత సామా కార మను పంటను 

అనుళవించుదుకు గాక | 

వీరి ;.. వేలను బాగుగ దున్నినచో పైరు వం 

టలు చక్కగ వండునట్లు, హృదయక్షేతమును పద్ద్డుణ 

వంతముగ నొనర్చినచో మోక్షమమ ఫలము చేరూర 

గలదు. 

వాసనా (పాబిల్యమం 

పూర్వము మండారపర్యతముయొక్క- ఒకానొక చరియు 

యందు భృగుమహర్షి ధ్యాననిష్థుడెయుండ, అతని పమా*ం 

డగు శుకుడు తండి్రని నీవించుచు నుండెను, భృగుతనయి 

డగు ఆ శుకుడు ఒకనాడు వకాంతస్థలమున వివారించుచుం 

అఆకాశమార్షమున జనుచున్న ఒకానొక అప్సరసను అతగు 

వీమీంచుట సంభవించెను రూపలావణ్యములకో బస్సా 
ఆ యువతిని గాంచుటతోడశే శుకునకు మనస్సు చలించేశు. 
అత్త్సతీ యతడు నే త్ర ములు మూసికొని ఆచ్చోగ గ్ 

కూర్చొని ఆ యప్పర'నయొక్క-_ రూపమును మనంబున చచింతిన 

శేయసా గను, తండి చిన్మయమగు పరమాత్మను ధ్యానించు 
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చుండ కుమారుడు ర_కృమాంనమయమగప లలనామణీని 

త'జేళనిస్థతో ఛ్యానించుచుండొను. ఇట్లు కొంతశాలము 
గడువగా శుకుని చేవాము గాలికి, ఎండకు శిథిలమై భూమి 

బడి మృరినాండెనుః 

తదుపరి కొంతసేపటికి ఛృగుమవార్శి సమాధినిష్టనుండి 

లేచి తనచుట్టు పరికీంపగా సమూవమున (క్రిందబడి మృతినౌంది 

యున్న లేనయుని శరీరమును గాంచెను, 'అకాలముననేనా 

వుతుని యముజేల గొనిపోయెను$' అని తలంచి భృగువు 

యముని శ వించుటకు ఉద్యు క్తుడుకాగా ఆంరట యమధర 

రాజు (వత్యతమై “ఓ మువీంద్యా 1. సీవుతు)ని అకాలమరణ 
మునకు నేను శారకువనుశాను. ఆశని కర్మయే కారణము 

శాని మతీయెవకునుకాదుం. ఎవడు తనయొక్క. జన్మార్జిత 

వాసనలతో గూడుకొని వయే కర్మ నాచరించునో ఆతడు 

అయా ఫలమును ఆ (నకారముగ'నే బొందుచుండును. ఇచట 

వ.తీయొకని క _ర్భృత్వమేమియాను శేదు మో కుమారుడు 

ఒళానొక అస్సరననుజూచి ఆమె రూపలావణ్యముల చే 

గమ్మాహీతుడై తచేకనిష్టుతో ఆమెను ఛ్యానించుచు నుండ 

ఆతని స్థూలకే రిరము ఆవారాదులుశేమి శిథిలమై (క్రిందబడి 

మరణించెను. అరత్తతీ అతని జీవుడు వివిధ జన్మలెత్తి తద 

కీవుడు ఈ భూలోశముననే జన్మించి, తపన్వీయై నమంగా 

నడీతేటమున తపంబు నలువుచున్నాడు” అని వచించెను 



bis పరఠమార్థకళథలం 

ఆ వాక్యమునువిని భృగుమహర్షి జరిగిన వ 

(గ్రహించి యమునితో సహో సమంగా నదీ 

జీయనున్న వ్యుత్రున్ కడికేగి అతనిని తోయ 3 

వకురాగా, అంతట క్నుకుశు శిధిలమై పడి 

చేవామును జూచీ ఈవీకారముగ వై "ఠా? 

భావో(జీళమును "వల్లడీంచెను....- 

“వీ శరిరిము పూర్వము ఎందరి చేతన 

పాలింపబడినదో ఆదియే యివుడు నర్పక్ళృశ్మ్ 

లచే చిడ్రితమై మట్టిలో దొర్లాడుచున్న ది. చు 
వోరములు పూర్వము (కోలాడుచుండనో > 

చీమలు (పాకుచున్నవి. కఠగిన బంగార 

మూనమైనట్టి అనా శరీరము. ఇపుడు (కూ? 

పడియున్న ది. శు క్రుడీట్లు వలుకుచుండ ౯౫ 

నితో మహాశయా! నీవు సీయా వూర్వ్వ॥ 

ఇంకను కొంతకాలము తవంబాసోంచి తదుపరి 
అనురులకెొక్క్. గురుక్యమును. వహించవల! 

శాబట్టి ఈ నూతిన జేహమునువదలి పాఠళతీ। 

చుము, అని పలుక, అత్తతిభ్ళగువు చుం 

తీర్థమును అ కిల బేనాముపై నంపోతీంప ౬ 

విలసితనుగు దివ్యస్వరూవముగ రూపాంద, 

నూతనచదేవామును పరిత్యజంచి చానియందు 
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ఆంతట యమధర్మరాజు ఆంకేర్థాన మొంద ఆ ఛృగుకుష 

లికువురురు ఆ వన్థలియందు దై వచింతనాపకుకై  పృళాంత 
ముగ కాలము గడుపదొడంగిరి, 

మహో తపస్పంపన్నుడైై శృగుమహర్షి యుక్ర- తన 

యాడై నప్పటికిని జన్మార్జిత వాసనలు మొదట శుకుని వడ 

శో)వ వట్టించినవి, తదుపరి కొంతకాలమున కాతడు జా 

గూకుడై చిత్తమును నుస్థిర మొనమ్చుకొని సచాధారయుతు 

డయ్యిను, కావున అజాగ్ళతగ నున్నచో మనన్సు, ఇంది 

యము ప్రక్ళతవాసనాబలముచే జీవుని ఆధఃపతనమునకు 

గొనిపోగలవు. కావున ముముతువగువాడు బహుబాగరదా 

కుడ తిన జహే+ంది)య మనంబులను అదువులో నుంచు 

కొని, తి _క్వవిచారణచే తనయందలి దుర్వాసనటను పాఠ 

ద్భోలి, వృాదయమును నిమ్యంటకముగ నొనర్పుకొనవలను, 

అవుడు మాత్రమే ఈ సంసార దుఃఖరూప కృంఖలమును 

విచ్చినమొనర్చి పరమణాంతీస్సి పరమానందమును జీవుడు 

ఆకుభవింవగల్లును, 

సీత్రి = జన్మాంతర వాపనలు, దుస్సంస్కార 

ములు జీవుని ఆధ్యాత్మి కాభివృద్ధికీ (వబలశ తువులు. 

కావున (వయత్నవూర్వకముగ హీనిని తొలగించి వేయ 

వలెను. 



పర్వులనం తనవలె వీక్షించవలెనం 

పూర్వకాలమున ధనవంతుకగు ఒశానొక వర్తకుడు 

కోలడు, ఆతనికి చాల ఆ స్తీకలదు. ఇరువురు కొమారులున్ను 

కలరు. కొంతశాలమున కాతడు వృద్ధుడై మరణింప, ఆతనికి 

గల ఇరువురు కుమాఖులు తండ్రి నిని చెరనమా నముగ 

వంచుకొనుటకు నిశ్చయించి, ఒకనాడు సామానులన్నియు 

విభజించుచుండిరి. రొండు ఇండ్లు ఉండగా వెరియొు ఇల్లు 

తీనికొనిరి. రెండులీకువాలుండగా చెంియుకనీరువా రీసీకొనిరి 

శళండు రోళ్ళు ఉండగా చాౌయాక రోలు పంచుకొనిరి కాని 

రొకలిమాత)ను ఒక్క_టే ఉండెనట. అక్కడే పేచీ వచ్చి 

పడినది. ఆది ఎవరికి పోవలెననునది తేలలేతు. ఎవరికివారు 

మాపకావలెను, మాకుకావలేను అనుదుండీరి. మధ్యవర్తులు 
వచ్చిరి, ఎంతయో నచ్చచెప్పెరి. కాని ఆ మవోవ న్తువును 

వదలుకొనుట కేవడును అంగీకరింపలేదు, తుదకు విధిలేక ఆ 

రోకలిని కెండుగ్యా తుంచి చెరియొకనగము ఇచ్చుటకు మధ్య 

న్ధులు తీర్మానించిరి, శాని అక్కూడకూడ మటియొక ధర్మ 

సనున్య ఉదయించిసది. రోకలి పెభాగ మెవరికిపోవలేను, 

(క్రిందీభాగ 'మెవరికిపోవలెను అని, (శ్రీందిభాగవు రోకలికి 

పొన్ను ఉన్నది. కావున 'పొన్నుఉండే సగము నాకుశావ 

'లెను'._ఆని అ సోదరులిరువురు సృర్థరినర్పుకొన దొడగిరి, 
వుడు నమోసమున ఒక గొప్ప నా్యాయవాదియాండెను 



ఆకనికి 100/-ర్పు ఫీజా ఇచ్చి వీలిపించుకొనిరి, అతకువచ్చి 
పరిస్థితిని సాకల్యముగ జీర్ణ ముచేసికొని ఈ (క0దివిధముగ 
తీక్చునిచ్చెను. "సోదరులారా ! తొంచరపడకుడు __ ఇరువురకు 

న్యాయము. కలుగగలద ఈ కోకలిని అడ్డముగా గాక, 
నిలువుగా రెండు! బద్ధలు'చేసి చీల్చివై చిశచో పోన్నులో నగము 
ఒకరికి నగము మేలీయికతేకీ నరిసమానముగ రాగలవు. 
కావున ఆ (పళారముగ చేయవలసినది. పనీఉండదు. మూ 
మ్వైమనన్యము శమించుట కిదియొకటియే నూర్షము! ఆని 
చెప్పి నెడలివోయిను. నారశ్లేచేసి సంత్టి పడిరి, కానీ 
రెండుగా నిలువున చీ ల్బుటవలన అ రోకలి 'మెవరికీని ఉప 
'యోగవడలేదు. సోడర అధునిక వికటన్యరూప 
మెట్టిదో నుచ్చునకీచట డీనది. దై నందినజీవితమునం 
దిట్టేసుటనలు వశములో వన్ని యోజసగునున్నపి. సోదబులు 

పరస్సరమెంతే ఆప్యాయముగనున్నను, ఒకరికి మతియొకగరు 

చేజుగ నున్నవాళేకదా 1! అందుచేత కద్విలీయాదై ౪ భయం 

భవతి..._అనునట్లు తనకంటె వేటుగ నున్నవానివై పరిపూర్త 
మగు (100/9 | (వేమ యంకురించుట శాలలుదు. నవియి 
భయాదులు మధ్యే అడ్డుపడి పీషించును కావునసోదర తమును 
చాటి ఒక మెంటు సే కటోయి “అక్మావన్యేని _ “సీవలె ఇత 

రులను వరోచుకొనుము _ అను మహోన్నతి ధా శ్రైమును 

అచరణయం దుంచుకొనుట (్రేయస్క్యరము, 

సీడి :_ ముఖదుఃభాలందు మనుజుడు తనవలె 

ఇతరులను చూచుకొనుచు వనరులకు చేతవై! నంత 
పహాయము చేయుచుండనలెను, 



దుర్తంణ బహిమ్మారవంం 

బఒశానొక |గావుము సెలుసల ఓక్ మనవు కలదు. 

కమల వువ్పములశే కోభాయమానముగ నున్నరై అది 
చూపరులకు కన్నులపండువుగా నుండెను. బాలభానుడు 

అవ్వుటే ఉదయింపుయండెము. దినకరుని లేతకీరణాములచే 

లోకమున తమస్సు విచ్చిన్నము కాగా (వళాశము సర్య(త 

వ్యావింప దొడగాను  ఆక్టి (పభాతసమయమున సదాచార 
సంపడాయ యు క్తుడగు ఒక (భావ్మాణో తముడు ల వెరు 

వలో స్నానమాచరించి సూర్యున కర్ట్య మొనంగి తదుపరి 
ఆ వెపవుకట్టపై దర్శాననము వై చుకొని, జపమాలను చేతి 

ధరించి నిమిలిత నేత్రుకై ఉత్తరాభిముఖుడై మంత్రజపము 

చేయుచుండెను. 

అట్టి సమయమున చెరువులో ఒక మూల చా కలి 
వాడొకడు, వివు) నక సమోపముగ బట్టలుఉతుకళొనుచుం డెను - 

ధ్యాననిమ్ధుడగు అద్విజుని కబకుదు చూడలేదు. పొరపాటున 

అ ఉతుషచున్న వ్యర్ర్రృములనుండి ఓక జలవిందువు ఎగిరి 
వివునిపె బడెను వెంటనే యతడు జపథ్యానములను విర 

మించి గ(దాకారుడైై లేచి నిలబడి చెమువ్రు కింద బట్టలు 

ఉతుకుచున్న ఇాళలివావిని గాంచెను. తోడే కోంభాన్ని 
రగుల్కొ-నెను.. కారుచిచ్చువలె అది వృాదయనీమ యం 
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దంతటను వ్యాపింప దొడగెనుం తశ్చభావముబే యకడు 

ఒడలు మజచినవాడై. 3వులో తానవరో, ఎదుటివాడెవడో 

తెలియని పరిస్థితికి దిగజారి పోయెను, ఆత్తీతీ యతడు చెరువు 

శట్టవై నుండి (కిందకు దిగి చాకలిని సమిపించి తిన సై 
మురికిసీరు చల్లి నందులకు ఆతనిని కోపగించి, దుయ్యబట్టి నానా 

దుర్భామణను.లాడి, పరువవాక' సములు వలికి సలువిధముల 

దుమ్మె ర్లీహోసెను, అంతటితో అగళ వరమ గ్రోథానిమ్టుడి ఆ 

చాకలి వీవువై రెండు దెబ్బలు కొన్టైను చాకలి నూరు 

పలుకలేదు. ప్రతీకారము గలువలేదు. వృకాంతిచిత్తు డై 

యుండెను. ఇాళలి వీవును చదర పెట్టిన తేరువాత ఆ మ్మివుడు 

“అయ్యో చాళలివానిని కాకీవై చితినే! నేనినరు, అతడేవరు? 

నాకులమేమి అతని కులమేమి! రామరామ! ఎంత పొరపాబు 

జరిగినది! ఆప్పుడు వాశరీరమ్యు నా పవిక)కరీరము నాశనమై 

పోయినజే ఆవిష్మకమై పోయినచే!? అని పళ్చాత్రాసపడుచు 

మా గ్షాంతరము శేక, కాను మైల పడీరినని. ఛావించుచు, ఆ 

మైలను పోగొట్టుళొనుట్న నె శ దూరముగా పోయి అఆ చెరువులో 

ఒక మూల స్నౌణము చేయ దొడాను. భాకలియు ఢోజొక 

చోట స్నానమునకు ఉపక్రమిం చెను. చాకలి స్నానము 

చేయుట మాతగా ద్విజుని చిత్తిమున నర్మ భమాక్ష [ర్యనులు 

"ీకెత్తినవి, ఆతేడు తన మనంబున ఇట్లు కలసోసెను."నాకలిని 

శాకినందువలన నేను స్నానము చేయుట న్యాయముగా 
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నున్నది. మణీ ఆవాకలి ఎందులకు స్వా నము చేయుచున్నాడు! 

దీనికి కారణమేమియో అరయుట ఉత్తమము అని తలంచి 
"వెంటనే విపవర్యుడు రజకునీ చెంతకు వెళ్ళి “bon! నిన్ను 

"కాకినందువలన చేను స్నానము చేయుట న్యాయము, మాజీ సీ 
వెందులకు స్నానము చేయుచున్నావు! ఆని తలవిరుసుగా 

(వ్నోంప ఆ రబకుడు వృశాంతచిత్తుడై నవ్వుచు “అయ్యా ] 

నిన్ను 'తాకినందు వలన నేను స్నానము చేయుచున్నాను అని 
(వత్యుక్తర ముచ్చాను. ' అదీ విని భూసురుడు ఇదెక్కుడ న్యాయ 

మురా' నేను (బాహ్మణుడను, సీవు అృభావ్మణుడవు. నిన్ను 

నృృించిఛందువలన నేను స్నానము 'చేయుట సహేతుకమ్ము 

మణీ సీ స్నానముయొక్కం ఆంతర్యము మేమి! అని పలుకగా 

రజకు డిట్లు చక్కని సమాధాన మొనం”ిను _ 

శ విపవర్యా 1 మా చేవాము (వొవ్మాణడేవాము. 
పవ్మితమైనధ నేను దానిని గొరవించెదను. శానిమా 

శరిరములోపల కోపమను చరిడాలుకు (వవేశించినాడు, ఆత్ర 

నిని స్పృశించినందువలన చేను అవమ్మితుడదై ఫోయితిని. 

ఆందుచేత స్నానము వేయవలసి వచ్చినది. గజకుని యా 

గంభీర నాక్యములు కర్లవుటములందు బవగనే వ్మ్వునకు 
జ్ఞానోదయమమయ్యిను, “తన పొరపాటు నతడు గమనించి 
వరిఠ ప్ప వృదయుక య్యును. “అయ్యా! అనననరముగ 

నోరు పార వేసిలొంటిన పాపమా రజకుడు కట్టవైనున్న 
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నన్ను మాడ లేదు. పొరపాటున ఒక్కచుక్క నీరు పడినది, 

ఆంతమాతిముచేతినే చేను నా శాంతమును వీకవచ్చునా? 

నాసిద్దుణములకు భరతవాఠక్యము పలుకవ చ్చునా? అన్యాయము! 

రబకుడు చెస్పినది పరమసత్యము. ఆళని వాక్యములచే నాకు 

కినువిన్సా కలిగినది. కోపము ఇావనిడే ఎన్ని శాస్త్రములను 

చదివిన నేమి సలము! ఎన్ని కోట్లు జపమునల్సిన వమి లాభము? 

లోని అసూయ తొలగనిజీలోసి "జ్వేవము అంతరించనిజే ఈ 

న్న వై చేస్ట్రంవలన నమి ఉపయోగము! చిిత్తేశుద్ధిలేని శివ 

పూజలవలన ప్రియోజనముండునా! చేను వు ట్రనుకొట్టు 

చున్నాను, పాములు ఇావలేదు, శరీరమును విభాతిరీఖలవే 

అలంకరించుకొనుచున్నాను. మడిబట్టలచే వవితముగ గావించు 

కొనుచున్నాను, కాని అంతరంగమున శామకోథాది చందా 

లుకు విజృంభించుచున్నారు, వారిని తొలగింపనిజే వారికి 

ఉగ్యానన ఒనర్బనిబే, వారికి శ్నీ భుముగ తిలాంజలి నొనగనిచే 

ఈ గరిరము ఎంత పమ్మి తముగ నున్న ప్పటికిని ఆవవిత)మైనదే 

యగును. ఇకటూదట ఈ పొరపాటు జరుగనీయను. ఈ దుర్గ 

“రాశిని హృాదయకోకమున రావణశకాష్పమ వలె రగుల్కొ-న 

కీయును. దాసిని (పయత్నపూర్వశముగ దూరీకృత "మొనర్చి 

గహ్యాశుద్ధిగో గాటు అంకశళ్ళుడ్ధిని గాడ నంపాదించుకొందును 

అని నిర్ణయము గావించుకొని అచ్చ్చోటు విడి చనెను, 
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శావున ముముకొన్రులగునారు తమ వృాదయాంత 

రాళములో నిగూఢముగ దాగియున్న కోధాది సరమశత్రువు 

లను, దుర్మార్గులను, చంచాలురను, వివేకముచే, విచారణచే 

"వెతికి వెళికి పట్టుకొని జీవాగేనామునుండీ వారిని బహిస్మ- 
రించవలెన్సు మోకమున కీచెయే రాబజనాట. 

నీతి :_, కోనము మొదలగు దుర్గుణములు 

అతిసీచములె నవి, వావికి హృదయములో తా 
యా 

వొనంగరాదు. వావి ఆ _స్తిర్వనుచే జీవుడు అథోగతివి 

బొందును. కాబట్టి హృదయమును. లెప్పగ వరికో 

ధించి. దుర్గుణములక్లు లవలేళ మైవను తావాసంగకుండ 

చూడవలెను, 

| 



రెట్టింవు యౌవనము 

[ైశందములో [నతి [పాణికీని ఒకే ఓక యావనముండును 

శెల్టింఎ యౌపన మెవరికిని ఉండడు, ఓకే ఓక జన్మలో రేండు 

యావసముల ననుభవింతు వాడెవడుణు ఉండడు, చతుర్ముణాని పృష్టిలో 

వృితివోవికిని “సింగిల్” యాననమేకొని “డబుల్” యౌవనము లేదు 

అయినను, యూపనమును వునరావృ చేసి ఒకే జన్మలో ఇంకొక 

యొౌవనమును అనుభవించగలిగిన వ్యక్తీ దరిత్రలో ఒకే ఒకడు కానం 

బదుచున్నాడు, అతి దే యయాతి చక్రవర్తి ఇపుడు విచారింవటోవునది 

ఆలిని ఉంతిదే] 

పూర్వకాలమున యయిాతి అను చకవ డ్డి రాజ్యనును 

పరిపాలిందిచుంజెను,  కొంతకాలమున కతనికి వార్థక్యము 

చావురించను. ఇంద్రియములు దుర్భలములై, శ _క్రీహీన 

ముల్తే యుండుటవలన చుయాతి ముదిమియందు భోగము 

లనుభవించలేపంజను, లోన తృష్ణ విబ్బంభించుచుం డెను, 

వినయాశ తీవ్రముగా (పకోవించుచుండిను. భోేగాళిలావ 

ఏమాత)ము భావలేదు. శాన విషయ విలాసము లనుఖొ 

సింగుటకు ఇంద్రియములు (J _క్రీవంతములుగ "లేవు ఈ 

పరిస్థితిని అంచి యతిదు దఃఖా(డ్రాంతుకై దిక్కులో చక 

క ్యనియొద్టప బోయి క్లో a] ముర పట్టుకొనెను. 
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మవోత్మా! నాకు యావనము పూర్తిలియిపోయినది 

ముదిమి దాపురించినది. అంగములు నిర్వీర్థ్భములై పోయినవి 
శాని భోగాఖిలావ. చెక్కు-చెదరకున్నది. విమయ.ముల నను 

భవించవలెనను తీవ)అశాంచు చేలెలేగుదున్నగి, మారు మహో 

లపనంపన్నులు, మిరు చేయలేని పని ప్రపంచమున వదియు 

నుండదు, కాబట్టి నాపై కృపాదృష్టీ బరవి ఇంళొక్క. యావ 

నమును దయచేయుడు. అపుడు నా కిష్టమైన భోళములన్ని 

టిని తనివితీర ఆనుభవించిచేయదును, దయచేసి నాయీ 

వాంభితీము ను నెర వేర్చుడు. తమక కోటి నమస్కా-రనులు, 

యయాతియొక్కాల  మనొ"వేదనను గు రైటింగ్ శ్శుశా 

బాగుర్ణి డిట్లు పలికెను__నాయనా ! లోకములో (్రకిప్రాణి 

కిని ఒకే యావన ముండునుగాని రెండు ఉండవు అట్టిది ఆసా 

ధ్యము, సృష్ట్యారంభమున నే చతుర్ముఖుడు (పాణ్లోట్లప బే 

యావనమును గూర్చిన వీర్చాలు గావించెను, అది ఆపతి 
పాఠ నియమము, అను ంసునీయ సిద్ధాంతము, చాని 

చైవరును అన్యధా శావింపలేను. (దకివారు తమ జీవితకాల 

ములో ఒక్క యావ్వన మనుభనించగల-కేశాని ఆెండుకాము. 

బాల్యము. యావనము, వార్గక్యమ్ము మరణమ్యు అను ఈ 

నాలుగున్ను చక భమణమువలె ఒకచానివనుక ఒ8టి కను 

బద్ధముగ వచ్చుచుండును. కావున ఇంకొక యావనము 
అసాధ్యను. అయినను భీ అవేదన గు జిగి నేనాళ 

ఓ 



వరమార్థ కథలు B69 

వర్పాటు శావించెదను. ఎవరై నను తన యావనమును సీకిచ్చి 
సీ ముసలితిననమును అతడు గై కొనుటకు నమ గైలించినచో అ 
మార్పునకు [ Mat16 టబికోలు కు) నేను సంసిద్ధుడను, అట్టి 
పరస్పర నినిమయముదకే ఏర్పాటు చేసికొనుము, 

శు శాచార్యుసి కరుణాపూరిత వాక్యములను విని 
యయాతి పరమా నందమునొంది అజామ్యునకు వణమిల్లి 
"వెడలెను, తన యావనమును నాకివరు ఛారబోయగలరు 

అనియయాలి వితర్కి.0చుకొనుచు కొందలు యువకులర్వొద్ద 

"కీ అయ్యా! మాలో ఎవరైన మాయావనమును నాకిచ్చి 
నా ముసలిఠనమును తీసీకొందురా 1 అని పిన్నింవ ఒక్కడ 

నను ముందుకు రాలేదు తశ సంసిద్ధతను ఎవడును కలిబుచ్చ 

లేదు. తదుపరి యయాతి లోకమంరేయు శిరిగిడిరిగి పిసికి 

చేసాశెను కాని ఉద్దేశ్యము "నర చేరలేదు. వయువకుడును 

యౌవనము ధారాధళ్తము చేయుటకు ముందుకు రాలేదు. 

లోకములో దుఃఖము నవరైన కొని కెచ్చుకొందారా 1 కాబట్టి 

యయాతి విఫలమనోరధుడి తుట్టతుదకు తన పెద్దదమారుడగు 

యదువును నమోవించి నాయనా! నీ యావనమును నాకిచి 

నా వార్థక్యమును గైకాందువా శ్ అని (పక్నింప అది న్ 

మ్యాతము తనకు సమ్మతము కాదని కండ (బద్దలుకొట్టినట్లు 

ఆతడు నమాధానము చెప్పిదై చెను. అజో ఇెండివ కుమారుడు 

మూడవ కుమారుడు నాల్గవ కుమామడుకూడ తండి భావ 
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మును తిరన్క-రించి'వై చిరి. ఐదనవాడగు పూరుడుమాతిము 

ఆకుంకిత పితృభక్తి కలవాడగుటవలన జనకుని మొర ఆలకించి 

ఆతని యభీష్టము “నెం వేర్పుటకు తన సంసిద్ధతను కెల్లడిం డెను. 
తోడనే శు శాదార్యుని వరి వీభావమువలన పూరుని యావ 

నము యయాతికీ నంక మిం చెను. యయోలి వృద్ధాప్యము 

పూరునియందం (ప వేశించెను. 

ఇక యయాతి ఆనందమునకు మేరలేదు,ఆతని సంతో 

మునకు పట్టపగ్గములు లేకుండెను భోగములను ఎప్పుడు 

అనుభవింతునా యని కలవరించుచు ఎదురు చూచుచున్న 

అతడు తీశుణమే ఒకటి తరువాత నొకటిగా భోగపరంపరను 
అనుభవింపదొవడగౌను. కాని ఎంతకాల మనుళవింపగలడు 1 

ఈ (ప్రపంచమే. పరిణామళీలమైనడి. (వతి వస్తువు నిమువ. 
నిగువమునకు మారుచుండును, బాల్యము ఎల్ల కాలము 

భాల్యముగ నుండదు.  యావనములోనికీ ,మారుచుండునుః 

ఆశే యవ్వన మెల్ల కాలము యవ్వనముగ నుండదు, వార్థ 

క్యములోనికి మూరుచుండును కావున యయాతియొక్క- 

యవ్వనము శాల్యకమమున  శ్రీణింపదొడగాను. వార్థక్య 
చిహ్నము లాతనియందు గోచరింవసాగాను, రెండు యవ్వ 

నములు పూర్తి కావచ్చుచున్నను అతనికి ఆశతగ్గలేదు. 
భోగాభిలావమ అవగింజరతె నను శమించ లేదు, తృన్ల వకోక్ల 
మనను తరగలేదు. వై పెచ్చు వృద్ధియగుచుం డెను. అ త్తేజీ 
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యతేడు తన అనుభవమును లోళమున కీ (పకారయుగ 
చెల్ల డించెను 

న జాతు కామః కానువామువభోగేన శామ్యతి 

హవిషా కృష్ణవర్న్మేవ భూయ వఏవాథ్సివర్ధతే 

ఓ జనులారా ! పరమసత్యముచు చెప్పుచున్నాను వినుడు _ 
“కోరికలు ఆనుభవీంచినకొలది “పరుగునేశాని తరగవు, 

నివ్రునందు. నేయివేసినచో. అగ్నిజ్వాల ద్విగణేకృతముగ 
పెరుగునట్లు అనుభవిచినళొలది కోరికలు "పెకుగుదునే 

యుండును, 

ఆహా |! ఎంళటి గొప్పసిగ్ధాంతమును యయాతి 

లోకమునకు చాశను ' విషయ భోగను.లను అఆనుళ్లవించి 

చైచిచినచో తరగిపోవునని కొందయు. బనులు ఆపోవావడు 
చున్నారు, ఆది వట్టి భమ, అెన్నటికీని జరగదు, సై "పెచ్చు 

అనుభవించినకొలది కోరికలు దినదినము పెరిగిపోవు చుండును, 

లోకములో రెండు యావనములను వమనగా అనుభవించి, 

భోగజాలనుందు మునిగి తేలిన యయాతియొక్క_ వాక్యములు 

ముముయువులప పరమ్మపమాణము, కావున కోరికలను 

ఈగ్గించుకొని, భోగాభిలావను పరిత్యజించి, తారా మిగిలిన 

సమయమును భగవజ్య్యానమందు. వినియోగించుదు జనులు 

తవముజీనితనును వవ త్రివంతముగ నొసక్సుకొ ననవలయును. 
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పీతి ;..వినయ భోగములను 'అనుఖభవించుచు 

పోయినచో అవి పెరుగునేకాని తవగవు, అవి పెరిగిన 

కొలది మనసు ఆశాంతినే పొందుచుండును, కాబట్టి 

వై రాగ్యముచే దృశ్య విషయముల గూర్చిన ఆశను 
అరికట్టి విషయవాంఛలను తొలగించుకొవ వలెను. 

కొని, అనుభవించుట ద్వారా వానిని పెంచుకొనరాదు, 

దండధరుడు = దైవభక్తుడం 
దండధకుడన గా యమధర్మరాజు, పూర్యను ఒకానొక 

భక్తుడు భగవద్ఞ్యానమందు మిక్క-టమగు. అసక్షి కలిగ 
వకాంకస్థలము నభిలమంచినవార్డై తన ౮ానుమును- వదిలి 
బహుదూరమయు. పాదదారిమై లోవుచుండ ఒకచోట చక్కని 
వన(పబేశము, సమాపషముననే నిర్మలజలముతో గూడి 
(వవహంచుచున్న నది అతనికి దృగ్గోచరమైనవి, ధ్యానమునకు 
డైవచింతనకు అనువైన (ఫజేశము లధించెనుగచాయని అతడం 
సరమనందభరితుర్తై ఆ నదితీరమున ఒక పర్ణశాలను నిర్మించు 
కోని వసమందలి ఫలాదులను అవోరముగ గైగొనుఛు 
తసస్సు చేసికొనుచుండెను, 
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+. పీకనా జాతని చిత్తీఫలకమ.న అకసా గ్రరుగ ఒకీఆలో చన 
పొడమెను. '“బూందితో సై కురకమునకు ఎవరును పోలేరా ? 
ఈ శరీరముతో నే భగవంతుని వృత్యతముగ మూడలేరా 1 
వమైనను రియే అపనిని చేను సభ్గీచిరీరవళెను. అక 
నూతైై నను ఆక్కార్యమును నేను వదలను, డానిననర చేర్పు 
టకు కంకణము. కట్టుకొందును. స)యత్న థీలుపకు, తీవ 
ఆధ్యవసాయము కలవానికి లోబడనిపని పీపంచమున వచెయు 

న్రుండబాలజని "పెద్దలవాక్య ము, "శాన శగవంతుని ఈ క్రరీర 
ముతోనే ప క్యషయుళీ గాంచేటకు యేల్నించెదను ఆగి 

దృశ్గనిక యము గానించుకొని) ఊక్కార్యమును సాధించుట 
ఆపంకిత చీకషహించి శవన్నున కుపళ/మించెను. 

' కొంతకాలము గశచినమిదట్ర ఒకదినమున ఆ భక్తుడు 

తేన నిత్యదై వ కార్య కనుమును పూరి, చేసికొని ఛ్యానమును 

వికబురచి కీన్నులను కెజచి' మాకగ క్యుకుట టక 

బంహ్మోండా కారము కలిగిన వ్యకి చేత గదను ధరించి నిలబడి 

యుండుటను చూచెను, భకునకు అక్యాక సక్చర్యము కలిగెను. 

ఈగడవడకు 1 “ఇట్టి సకాంకస్థయయునప వలవచ్చెను' 1 అని 

లేనలో దితర్కి_రచుకొని సర్యభమచిత్తుకై. కొంతసేపటికి 
"ఇెప్పరంచుకొని ధైర్యమును కూవకట్టుకొని “నీ వెపరపవు 1” 

అని భప్తుడు- అగంతకుని పిక్నించను వెంటనే అ పర్వథా 

శాకుడగు వ్యక్తి ఓయీ “నేను యముకను. , సీ భయున్సు 
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తీరినది. కాబట్టి సీ (పాణములను ఆవవారించుకొని పోవుటకు 

వచ్చినాను, అని గంభీరముగ పలికెను. ఆ వాక్యములను 

విని భక్తుడు-- “మహాత్మా! ఆశ్ల్టేయగుగాక 1 కాని బహు 

కాలమునుండి చేనొళ ఉశ్టేక్యముతో తపంబాపరించుచున్నాను, 

దానిని కొము నెర వేర్చగలరిని నో నమ్మకము. శరీరముతో 

భగవంతుని సాత్రూత్తుగ దర్శింపవలెననే నాయభీష్టను, 

శయచేసీ 'శామట్టివరమును నాప 'పసాడింప పార్థ న తరిమి 

వంటి నువాసీయులకిది ఆలవిశాని వనికాదు.' భక్తుని ముర 

యాలకీంచి దంచధరుకు నంతసించినవాడై ఓయీ నీ తీవ) 
తపన్సునకు నేను మెచ్చినాను. సీ కోర్కెను నెరవేర్సైదను, 

నావెంకట రమ్ము. ఇవుడే నీకు ఈ తినువుతో భగవద్దర్శన 

మును గావింపజేసెదను అని పలిెకిను. 

దై వగ్యతుని వాక్యములు భక్తుని కర్లవుటముల౧డొ 

బడగనే ఆతడు ఆమందానందము శే (వవుల్లవృదయుగై అ న 

తమవెంట వచ్చెదనని చెప్పి యమధర గ్రరాజాను అఆఅనుసరిం4, 

దొడగిను యముడు గదను ధకింది ముందు చనుచుంం 

వెనుక భక్తుడు వినచువిభేయకలతో నదచుచుండిను. కొంగి 
దూరమేగిన వీదప భక్తుడు యముని నంబోథిం చి మహాత్మా | 

తమచేతికోని గదను మాచుచుండినకొలది నాగుండె (్రుడ్డలగు 
చున్నది. భయకారణనున నా నవక తొట్రుపడుచున్నది 
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శాబట్టి దయచేసి ఆ గదను నాచేతికిచ్చినచో చేను నిర్భయ 

ముగ తళువెంట వచ్చుటకు వీలుండును ఆని వచించెను, 

ఛక్తుని వింతథోరణిమూచి యముడు లోలోన సవ్వుకొన్సి (గద 
ఆతనికిచ్చినచో వచ్చిన సన్టమేమి ఆని భావించుకొని గదను 

భఛక్తునకొసంగి తాను ముందుసోవుచుంగాను. భక్తుడు గదా 

ధరుడై కీవిగ వెనుక వచ్చుచుండెను, 

ఇంతలో .వైకంఠము సమోనించెను. యముడు 
భక్షునితో (నాయనా 1 ఇది "వైకుంఠము. సీను పురములోప 

లికి వళ్ళి ఛి గవంతుని సందర్శించుకొని క్వరితముగరమ్ము. చేను 

బయట సీకొఅకు కని ప్టుకొని ఉందును. బాగుచేయకును, 

ఆనిచెప్పీ పంపెను. భక్తుడు అశ్లు వైకుంళవురములోనికి 

(ప్రవేశించి భగవంతుని దర్శించి ఆకని నన్నిధానమంచే 

కూర్చొనను రైవసాన్నిధ్య JE అనుభవింమచ 

పరమానందమును బడయుచు ఆతడు బావ్యాజగత్తునే విస్మ 
రించెనుు. ఈ (వకారముగ చాలసేవు గడచినది. భక్కుని 

కొొఆకు వేచివేచి యమునకు వినుతి పోయినది. ఎంతసేపు 

చూచినను భక్తుడు బయటకు రాడయ్య, చివజకు యమధర a 

రాజు తానే నస్వయముగ లోనికేన మూడ భపృడు దైవ 

సన్నిధిలో నిర్భీకుడై కూర్చొని యుండెను యముడాతనిని 

నంజ్ల చేసి వీలిచెను, కాని భక్తుడు యముని వైవు ముఖమై 

నను (తిప్పక డై వసాన్ని ధ్యజనిక అమంచానంద సొగరమున 
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(గ్రంకలిడుచు. నుండెన" ఇక లాభములేదనుకొని యముడు 
"తెగించి లోనికేని బయటకు రమ్మని సంబోధించెను. ఆ వాక్య 

మును విని భోక్కుణు కళువాత్యో ' అంతటి చక్కని నాతేవరణ 

మును విడచి పెట్టె చేను ఎట్లురాగలను ' మందారమకరంద 

మూధుర్యమ. న్ను గోలు మధుపంబు డానిని విడిచి "పెట్టి సీంన 

గములకు చనునా ? అహో! ఈ వైకుంఠమున భగవక్చా 

న్నిధ్యమున ఎంతేటి ఆనందము 1 నా జీపితను ధభ్య మైనది. 

ఇట్టి స్థానమును విడిచిపట్టుటకు నా మనను ఒప్పుటలేదు ,ఓ 

శోదుధర గ్మరాజాగారూ | ల ుంగుడు..] చను క్రీమన్నా రా 

యణుని చరిణసాన్ని థ్యమును విడిచి రాజూాలను, తమరు 

దయ చేశ వచ్చును. ' 

ఛ్క్కుని యావాశ్య మ అను విని దరడధకుడు అక్చక్య 
చకితుడై 'భప్తని తస'వింట పంఫులాగున జేరులో భగవంతు 

నీతోనే మొర్లవట్ట్రకానిను. ట్రీమహోనిమ్లువ్ర యమునికో ఓ 
యమధర్మరాజా | నా లోకమునకు' "వచ్చి పౌ ,శరణ్యమును 

భాందిన భక్తు నకు ఇళ మృత్యు భయముక డం | ఈతడీఛట నే 
సూక్యశానందము నొందుచుండును, శాబట్టి ఉక మిరు కాళ్ల 

వళును, ' ఆని వలుక్షగా యముడు గత్యోంతేరము, శక చిడలీ 
పోయేను “కెంత్రదూర-మేగిన మప గదమాట జ్ఞాపకమునకు 
వచ్చి వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళి యముడు భక్షు తన గద 
ఇచ్చి వేయమని యడుగగా ఈ గడ మాకిచ్చినచో అంజతనీ 
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బాధితవోవరు. " కాబట్టి నేను ఇవ్వే" ఇవ్వను అన్లొ శ్లక్కుడు 

పలికెను. అంతట విమ్హుభగనానుడు భక్తునకు హితేపుచెవ్చి 

ఆగదను దండదధకునకు ఇవప్పీంచి “ఓ యమధర్మ రాజా 19 

మిదట ఎవుడును జనుల (పాణము ౫ తీయుట మోరు 
వెవలు నవుడు వారికి కనివించరాదు. అట్లు కనిసీంచినందు 

వలన గదా మోకీట్టి ఆవమానము తటసించినది ! అని 

యమునితో పలికెను ఆ వాక్యములను విని “యమధర్మరాజు 

చైకుంకమును వీడి చనైను. ఆప్పటినుండియు దంతధరుడు 

ఎవరికిని కనివించకుండా వచ్చి (ప్రాణములు చకలించుకొని 

పోవుచుంజెరు. 
‘ 

పీతి; భగవంతుని అశయించినవారికిమృత్యు 

భయముగాని మణి నీలాటి ఇతర క్లేకములుగాని 

ఉండజాలవుం 



కలివింంచంంండీయం దౌరిిద్యము 

పూర్వకాలమున ఒశానాళ గా)మమున గొప్ప ధనిక 

చొకడు కలడు, అతనికి నూజు యకరముల ఖభొమియు, పెద్ద 

"పద్ద భవసములున్ను, పలువిధమురై న ఆసి_పాస్తులన్ను కలవు, 

అ వరినర్యపాంతను.లోని (శ్రీమంతులలో అతనికే ఆగకాం 
బూలము, వజన్మలోనో అతడు సపెట్టిపుట్టిననాడు. అతన జీవి 

ఈము ఏవిధమైన బాధలు ఒడిదుడుకుల "లీక సౌమ్యుముగ 
గడచుచు వచ్చెను. కొంతకాలమున కథని! వార్థళ్యరు 

చావురించెను, వృద్ధాపస్యమువలన శరీరము శుమ్మ-పర్తమువలె 

సడలివోయెను, అచయవము లన్నియు శిథిలములు కా ఉచ్చాను, 

ముదిమియందు శీను కనుళవించు యిడుమ.లు చెప్పకరమా! 
అతనికి ఒకే ఒక పదూరుడు కలడు. అతడు "పెద్దవాడై. 
తండి)కి సహాయభూతుడుగ నుండెను. శాసి సహవాన దోమ 
మువలన కొన్ని దురలవాట్లను కొని కెచ్చుకొ నను, లాగుడు 

మొదలే న దుర్వ్యోసనములకు లోనై ఆతడు వంక పఠిసను, 
కుటుంబ (నళిష్టను మట్టిపాలు చేయదొడగెను. చెనుట కార్చి 
తండి సంపాదించిన (డవ్యమునంఠను ర్ర్నుక)మయుగ తగ 
యుడు పాడు చేయుచుండెను దుక్ళీలవంతునియొద్ద నంపద 
నిలచునా 1 

కొంతకాలమునకు కండి) శథమయమును గమనించిన 
వాడై శేపీంచిన తన యానదాన్నీని బంగారముగను ఆభరణ 
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చులుగను మార్పుదలవేసి డానినంకను ఒక వించెయందు౭చి 

ఒకనాటికేయి ఇంటిలో అందజును గాఢన్మిదయందుండగా 

దొడ్జిలోనికి పవళించి ఒకచోట లోన గోయ్యితవ్వీ ఆ 
బెంచను చానియందు పూడ్చిపెస్టైను 

ఈ నమాభారము ఇతరు లెవ్వరికిని శలియదు. కాలచ్యకము 

రివ్వున తిరుగసా గొను, కొంతకాలమునకు వార్ధక్యదళ యందున్న 

ఆ ౧మంతునకు రుగ్మత సంభవించెను, అరోగ్యము దిన 

డినము శ్రీణింపదొడగెను, ఓకోనాడు వ్యాధి తీవృన్యరూపము 

దాల్చగా ధనికుడు తనలో ఈ (పశారముగ. వితర్కించు 

కొనెను. 'నా కరీరము ఇక ఎక్కువశాలము జేవించదు. 

వ్యాధి ర్మీవ్రమై కాయమును. కూకటివేళ్ళతో పడనొట్టుటకు 
సిద్ధముగానున్నది, నా అనీ యుంతియు నువర్ష రత్న చైజూర్య 

రూపమున దొడ్డిలో దాచబడియున్నది, నాకు ఒకడే కమా 

రుడు. ఆతడే నా వారసుడు. నా అస్రీయంతయు అతనికే 

చక్కును. దొడ్డిలోని బంగారనువిందె విషయము ఆశసికి 

ముందుగనే కెలివినచో దుక్నీలత్య కారణమున దానిని సర్వ 
నాశనము చేసికేయగలడు. కనుకనే ఇంఠదనుక డానినమా 

వార మాతని చెవిలో వడకుండవేసితిని ఇక చేనెప్కువ 

శాలము జీవించు ఆవకాకము 'లేదుకాబట్టియు, నా వారనుడు 

అకడొక్క-డే కాబట్టియ నా ఆన్మీవివయమై అతనికి చెప్పక 

శప్పదు, శీపటి ఉదయము సూర|ోదయము కాగానే 
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కుమావని నాయొద్ధకు విలిచి ఉన్నపవ్మయమంతయు సాకల్య 

ముగ అతనికి కెలియ చెప్పెదను, దొడ్డిలో చాచబడిన లయ 

లాది రూప్యముల విలువగల సువర్ణ కలశము. యొక్క వోవిడి 

అతనికి ఎఆీంగం చెదను” 

ఈ ప్రకారముగ తనలో నిశ్సయముగావించుకొని అఆ 

వృద్ధుకు ఉవ 8 కాల మెన్రడేతెంచునాయని సిరికి ంచుచు 

పరుండెను, శాని విధివై. పరీత్య మేమి యో ఆర్థశాతి) దాటగచే 

ధనికునకు కఫనాతము త్మీవ్రీచ)కోపముచే. కంఠము నిరుద్ధ 

మయ్యెను నోటివెంట మాటరాకండెను తల గిల్డున 

తిరుగసాగెను, వాదయస్నందనము నన్న గిల్లెను. (వఖ్యాత 

వెద్యులెందతో కణచు.లో రవ్పింనబడిరి. కాని వారి సపర్యో 

'శేవియు కలిసిరాలేదు. ఒక ఆఆగంటకాలనులో (శ్రీమంతుని 

(పాణపమ& "వెడరిపోయెను, 

తండి మరణించిన వెనుక అతని వకైకకుమాగుడు 

తండికి బశువవలసిన ఇార్ధ (దై హక క్రియలను యథావిధి 
నిర్వహించరు వారము దినములు గడచినమోదట ఇంటిలోని 

భోబినసామ గి యంకేయు నిలుస్తముకాగా ధనికుని కుమారుడు 

తినుటట తిండిలేక కోట్టుళోనుటకు బట్ట లేక నానాయాతనలు 

వడుచుంజెను, తండి) తనసంపద నంతిను రొక్క_ముగా బంగా 
రముగా మార్చి దొడ్డిలో దాచిపెళ్టైను కాని అ లతలు 
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ఎక్క-డడన్నది తెలియనందున భిత్లూధి కారకా మారిపోయిను' 
“అంగడిలో అన్నీ ఉన్నవి శాని =.” ఆను సామెక్ ఆతని 

వివయములో చరిళ "ర్థమయ్యెను. మధ్యావ్నాము పం్యడెందు 

గంటల సమయ మైనది, ధనికుని కుమారునకు కరకర ఆకలి 

యగుదుంజెనుః తినుటకు ఒక్క-రొ్హుముక్క్ కూడలేదు, ఇక 

వమిచేయుటకు తోచక ఆతడు ఒక పాళఠ)పట్టుఖొని ఇంటింటికి 

వెళ్ళీ భవతీ భిగాంచేహిో ఆని యాచింపదొడగాను. (గ్రామ 

స్థులందజు ఆక్చర్యచకితుల్ర “వము య్యా! లక్షాధికారి! ఈ 

దుర్గతి నీకేల పట్టినది" అని యాతనిని పిశ్నింపు అందుల 

కతడు “మవానుభానవులారా! నేనేమో లశ్రాధికారినే. ఆందు 

లకు తిరుగులేదు. కాని ఆ లకులు ఎక్కడున్నవో నాకు 

శెలియదు. అదీ వచ్చిన తిప్పలు ఆందువల్ల ఈ దీనావస్థ 

నాకు చావురించినది' అని (వత్యు _త్తరము చెప్పుచుంకిను. 

ఇట్లుండ ఒకనాడతడు తేనమి తుని యింటికి వీడియో 

యొక శార్యార్థము చిడలగా, ఆశని దయనసీయావస్థనుగాంచి 

అమిత డారసి కిట్లు సూచన చేసెను. "నాయనా! మోాతం్యడి 

జీవించియున్న కాలములో టకనాడు నాతో నాఆన్స్ నంకను 
దృవ్యరూపమున ఒకో బంిగారువించె యందుంచి దొడ్డిలో 

చాచి పెట్టదలచీనాను' ఆని పలికియండెను కా బ టి మా 

దొడ్డిలో త్రవ్వి చూా'చెదము. ఒకవేళ బిందె రొజకినచో నీవు 

అదృష్టవంతు కవు' ర్మితునియొక్క- ఆ శ్నీ వాపూర్యక వాక్య 
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ములను విని అతని సూచనమేరకు ధసికుని కుమారుడు దొడ్డి 

యంతయు క్రవ్విచూదగా ఒకచోట ఆ బంగారుమిజె (పత్యక్ష 

మయ్యెను. అదిగాంచి ధనికుని ప్యుతుసిరమొక్క- అనందము 

నకు మేరొలేకుండెను. ఆ దివ్యము. తో ఆతడు తిరిగి సుఖజీవ నము 

గడుపదొడంగను. భితూధికారి దైవళ్ళపచే మరల లశ్రాధి 

శారి అయ్యెను. 

జీవుడు తనవాదయమున 'వెలుగుచున్న పరమాళ్మ 

యగు సంపవక్కు బ)వ్మోనందమను సువర్గకలక మునకు నార 

నుడు. శాని ఆ రవాన్య మెజుంగక ఆతడు తన ఆత్మన్వరూన 

మును మైమజ'చీ కాను జడమైన 'బీవామని (ముని నానా 

దుఖము. లనుభవించుచుండ సడ్డుకు డను మిత్ఫుడువచ్చి 

జీవుని వృాదయక మలమందు ఏరాజిల్లుదున్న అక్మను పొందు 

టకు మార్షమునుజూవ్వి అతని యభార్థస్వ్యరూపమును కైట 

"పెట్టి అతని హక్కు-భు క్రమగు పరమానందయును తిరిగి ఆతని 
వేననము చేయుచున్నాడు. 

పీతి ; కలిమి (ఆత్మ) యుండియు దారిద్ర్యము 

(దుఃఖము) అనుభవించుచువ్నాడు అజ్జావిం ఆ 

కలిమిమెయక్క ఉవికీని పద్గురుముఖమున గు_రెణింగి 

విరతిశయసుఖ మనుభవించుచున్నాడు జ్జానిం 



స్వ్మృపయుత్న ము 

ఒకానొక పట్టణమున ఒక్ష సంగీతవిద్వాంనుడు కలదు, 

సంగీత ఏద్యయందు అతని కరసనే సాటి, అకడు సుదూర పాం 

తములకుకూడ పోయి పాటకి చేరీలు జరిపి బనులలో సంగీ తకళపె 

అభిరుచిని పెంపొందించెడివాడు. ఆ విద్యాంనుని గాసమనిన 

జనులు చెవికోసుకొందుకు ,అతడు రాగమును ఆలాసించునవుడు 

(శోకలు తన్మయత్యము జెంది భావ్యాపవంచమునే విస్మరించు 

చుందురు, కనుకనే వాడవాడలనుండియు అతనికి పెక్కు 

ఆహ్యానములు వచ్చుచుండును. కొలదికాలముననే అరని 

కీర్తి పతాకస్థాయిని అందుకొనినది 

అతని సంగీఠకళాపా)పీణ్యమును గుర్తించి ఆ పట్టణము 
లోని కొందజు ప్రముఖులు తమ బిడ్డలకు సంగీతము చేర్పద 

లంచి ఆతనిని ఉపాధ్యాయిడుగ వర్చరచిరి. (వ తిదినము 

ఉదయము 8 గంిలకు బయలుజేరి ఆ 'పముఖగాయకుడు 

చాదాపు పది ఇండ్లలో వీల్లలకు సంగీఠశికణ నొనంగి తిరిగి 

మధ్యాహ్నము 19 గం1[లకు ఇంటికి దిరిగి వచ్చెడినాడు ఈ 

ప్రకారము బహుకాలము గడచెను ఒకనాడు ఆ గాయక 

శిఖామణి ఉదయము "వెళ్ళినవాడు మధ్యాహ్నము ఒంటిగంట 

వజుకుకూడ ఇంటికి తిరిగిరాలేదు. ఆతని ధర ఇవన్ని వంటపని 

పూర్తి చేసికొని పఠిరాక్షో నిరీక్షించుచుండెను, మధ్యాన్నాము 
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కెండుగంటలైే నది ఇంకను రాలేదు, చూచిచాచి అమెకు 

కోండ్లు శాయలుకాచెను,. ఇట్లుండ సరిగా రెండుగంటలకు ఆ 

సంగీత విద్యాధుకీణుడు తలువు తను. ఆర్జాంగి ఆతురతతో" 

తలువురీసి అలస్యమునకు శారణమరని త్వరగా స్నానమువేనీ 

భోజనమునకు రమ్మని చల్లగ చెప్పెను 

నంగీత న్యమాట్టు వడివడిగా దొడ్డిలోనికేగి బావిలో 

వేదవేసి నీళ్ళుతోడుకొనుచు స్నామానచరిందు చుండెను 
కాని ఇంతలో ఏమి జరిగినదో వమోశాని అ విద్వాంసుడు 
నావియొక్క- పిట్టగోడ పై కూర్చొని నీలి ఆకాశమును వ్తీం 

చుచు ఈ (డిండివిధముగ శాగసమన్వితముగ విగ్గజగా అలా 

వీంపదొడగను. 

భారము నీదేకదా 

[వభో! భారము నీదేకదా! 

ఈ ప)కారముగ ఊర్థ్యముఖుడ్రే నిర్విరామముగ 

పాదుచునే యుండెను. ఆ ధ్వనికి అశాకము చిల్లులుపడు 

చుండెను లన వీ)/యుడు అకాలముో వల పాటపాడుచుం 

గెనో భార్యకు అంకపట్టలేదు. వెంటనే ఆమె దొడ్డిలోనికి 

పరుూత్తుకొనివచ్చి *వమండీ రాగాలావనకు ఇదేనా 

సమయం 1 మధ్యాహ్నము మూడుగంటలు చాటుతున్నది 

కడా భోజనానికి ఆకాలమైనది కదా, త్వరగా స్నానం తెము 
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ల్ఫ్బూకొనివచ్చి భోజనము చేయకుండా ఇజేంవనండీ ₹ ఆని 
ఛర్తతోపలుకగా అతడు ఆ నూటలను వినివిననటుగా సటించి 
జర్టారము సీజేకదా విభో! భారము సీజేకచా!5 అని పాఠథో 
రణిలో నే ఎలుగెబి పాశుచుండెను, 

భర్కగారి ఆశయ మేమో భార్యకు ఆణుమ్మాతమైనను 
"ఇెలియలేదు, సమయము దాటిపోవుచుండెను. అపుడు భార్య 
"ఇగంచి భర్తతో ఏమండీ ! భారము సీజేకచా! అని అను 
చున్నాకే! దాని ఆర్థమీమిటండీ!” అని వృశ్నించెను. వెంటనే 
ఆ సంగీత విద్వాంనుడు జరిగిన విషయమును ఈ (పకారముగ 
సవివరముగ "తెలియ జేసెను, “నేను వాదావుడిగ నీళ్ళు చేదు 
కొని స్నానంచేస్తుంు తావికాడు 'తెగపోగాబాక్కిన లావిలో 
పడిపోయింది. ఆందుచేత “ఓ బేవుడా' ఇక సీజే భారం, 
నాజేమా లేదు, ఆ బక్కి-ట్టును కొంచెం బయటకు లాగండి 
జేనా అని వేడుకుంటున్నా” అంతే. 

(పాడేశ్వకుని అఆ వాక్యములను విని ఆర్థాంగి లోలోన 

నవ్వుకొని “ఏమండీ | దేవుణ్ణి పార్టించటం మంచిజేకాని, 

మనం ముందుగా మన (ప్రయత్నిం చేస్తే అటుతరువాత 

జేవుడు సహాయం చేస్తాడు మనం సోమరులుగ ఉండీ, చేయగ 

లిగిన శక్తి ఉండికూడ వమివేయక భారమంతా డేవుడి 

మోద "పెడిలే ఆతడేమి చేయగలడు ౪ అని భరతో పలికి 
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శతణము (వకణ ఇంటెకి పరుగెత్తుకొని వెళ్ళి పాతాళ భేది "కెచ్చి 

దానినీ "తాడుకు కట్టి వావీలో వదలి బాొక్కి-నను బయటకు 

లాగివేసెను 

శావున న్య్వపయతృ ము అకి ముఖ్యము. భగవంతుడు 

సర్వులకును ఒకీంతి వివేకమును (వసాదించి యున్నాడు. కాబట్టి 

ఆన్దానిని ఉపయోగించి వుయత్నలోపము చేయక మానవుడు 
కార్యములను నెర వేర్పుకొనవలెను. దైవభక్తి, కలిగియుం 
డుట మంచిజీకాసి డానితోచాటు "న్య పయశ్నము” కూడ 
జోడిందవ లెను, 

God helps those who help themgelves, 

తమ్ము "కాము ఉద్ధరించుకొను వారికి భగవంతుడు కూడ 

నహోయవదును 

వీత్రి;_ వియత్నహినువకు కార్యసాఫల్యము 

లభించదు. భగవత్సహాయమును ఆపేక్షించివను తన 

చేతనై ని వీయత్నమునుకూడ చేయుచుండవ'లెను, 
= 



4] 
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ఒకనొక పట్టణమున ఒక లీద గృవాస్థుడు కలడు. 

అతని కుటుంబము పెద్దది. రాబడి తక్కువ, కుటుంబ పోవుణా 

రము అతడు వడరాని పాట్లు పదుచుండెను, సంసారనిర్వహ 

సము అతనికి ఎంతయో గొ ఛారభాతముగ తోచుచుంగిను, 

కట్తుండ ఒకనాదాతని ఇంటిముందుగా ఒక సాధువు పోవుచుం 

'జెను, మహాత్ముల అశీర్వచన (వభొవమువే శార్యనిద్ధి కలుగు 

నని నిశ్చయించి ఆ గృవాన్థుడు అమాంళముగ ఆ సాధువు 

శాళ్ళవై బడి ఆప్పాపిమారీ పాహీమాంి అని విలవీంచేను, 

మజియు “మవత్మా! "నేను క'డులీదవాడను, కటుంబము 

చాలపెద్దది, వోమీంచుటకు నాకు క్తి లేదు. తత్ఫలితముగ 
యమయాతనల ననుభవించుచున్నాను. తమరు నాపై దయ 

చాల్చి నాకు సిరిసంపదల సన్యుగహింప "వేడ కొనుచున్నాను 

ఆని డీనముగ యతినిని (ప్రార్థించెను. 

సాధువు ఆతని మొర ఆలకించి దయార్ద)వాదయుడు 

శావున తనచేకియందున్న _ స్పర్శవేధిని అతన్ కొనంగి 
కనాయనా! దీనిని తీసికొని సీ దార్మిద్యమును రూవుమావు 

కొనుము, బహుకాలమునుండీయు నీవు లేమిచే బాధల 

నాందుచుంటిని. ఇడి స్పర్శ వేధియను మస్నత్తర పదార్థము 

చినిని ఇనుపవస్తువునకు 'తాకించినవో ఇనుము బంగారము 
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కాగలదు. అ బంగారము అమ్ముకొని నీవు సంపన్నుడవు 

కమ్ము. దీని (ప్రభాతముచే నీ చార్మిద్యము పలాయనము 

చి_త్తగించగలదు. అయితే ఒక్క సంవత్సిరముకాలము వఆశే 

దీనిని నీయొద్ద ఉంచుటప పీలుకలదు అవీదప నేను మటల 

వచ్చి ఈ స్పర్శ వేధిని, తీసికొనిపోవుదును. కాబట్టి ఈ లోవు 

గానే నీవు దీనిని ఉపయోగించుకొనవలెను. ఆపిదప ఇది 

నీకు దక్క-మి.___ఆని వచించి వెడలిపోయెను, 

సాధువు పలికిన వాక్యములను నిని గృవాస్థుడు పరమా 

నందభరితుడయ్యను. స్పర్శచేధిని బడయుటచే నతడు ఆగం 
దమున చిందులు (గౌక్కు-చుంగాను. బహుకాలము తన్ను 

భాధించిన డార్మిద్యము తెలౌనుగదాచుని నంతసించుచుం 
డను త్వరలో నతడు తన ఇంటెక్షీగి మొట్టమొదట ఓక 
ఇనుపమేకునకు అ స్పర్శ వేధిని కాకించదలంచెను, కాని వెను 

"వెంటనే అతనికొక అలోచన త్టెరు.._“ఈ చిన్నచిన్న వస్తు 
వులకు తాకించినచో కొద్ది బంగారము మాకీ రాగలదు, 
వూరిలో ఇనువవ స్తువులు అమ్ము వర్తపనియొద్ద వేలకొలది 
ఇనుప వస్తువులు కలవు, వాని యన్నింటిని కోనివైచి 

'శాకిందినచో కోట్లకొలది రూవ్యముల విలువగల బంగారము 
లభించగలదు _ 

అని ఈ (వకారముగ ఆలోచించి ఆ గృవాస్టుడు తన 

యింటిలో చే?కిని శాకించక, నేరుగా ఊరిలోనికి ెర్ళీ ఇ్రనువ 
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వ_ర్తకనితో “అయ్యా! మో ఆంగడిలోని ఇనుపవస్తువ్ర 
లన్నిటిని కొనదలచినాను. ఖకికు ఎంత ఫో ఆని యడుగగా 
వర్తకుడు “మహాశయా ! ఇవుడు ధరలు బాల విపరీతముగ 
నున్నవి. మిరు కొనలేరు. ఇంకొక అరునెలలైన వీదప 
తగ్గవచ్చును, ఆప్పుడువేచ్చి విచారించవచ్చును" అని బదులు 

చెప్పెను. చక్కని నలవోచెప్పెపని తలంచి గృవాన్థుడు 

ఆజునెలలైన విదప తిరిగి విధారించగా వర్తకుడు “ఇంకను 
ఛరలు తగ్గలేదు, ఇంకొక అజునెలలైన వీదప తగ్గుముఖము 
వట్టవచ్చును” అని (పత్యు _త్తీరమిచ్చెను. గృహాన్గు డు 

ఇంకొక అజునలలు ఓవికపట్టి తిరిగి వ _రృకునియొద్దకు పోవు 
చుండగా మార్గమధ్యములో సాధువు కనిపించి “అయ్యా ' 

సంవత్సరకాలము గడువు పూర్తి అయినది నా స్పర్శచేధిని 

ఇచ్చి వేయుముి అని పలికి అ స్పర్శ వేధిని గృవాస్థునిశుద్ద 
నుండి పెళలించుకొని పోయను. పాపము గృవాస్థుడు 

నిర్విర్యుడై , శ్తబ్జుడి అటే నిలబడిపోయెను. తన అజ్యాగ_ర్తప 

కాచే వావోవదొడగాను, సంవత్సరశాలము స్పర్శవేథి తిన 

యొద్ద ఉన్నప్పటికిని ఆతడు దానిని ఉపయోగించుకొనక 

వ్యర్థముగ కాలత్లేవము చేసెను. తళ్ళలితముగ ఆతని చారి 

(ద్యము వమా[తేము తొెలగక అగో ఉండెను లాధలు 

ద్విగుణేకృత ముల య్యెను, చక్కని అభశాశము నతేడు బారో 

విడిచివేసెను, 
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అనమూల్యమగు ఈ మాననజన్మ యే స్పర్శవేధి. జీవున్స 

ఆయున్హాయ మే సంవత్సరవు గడువు. ఆయుర్దాయము ఫూ ర్తి 

శాకవూక్వమే జీవుడు ఈ మానవ దేహాముద్యారా అత నాకో 

ఈ-రమును (పయత్నవూర్వకముగ బడేసి జన్మ సార్థక 

'ముస్సుకొచవ లెను. అట్లకాక కాలయాపన చేసినచో 

యనుధర్మరాజు వచ్చి ఈ శరీరమును కబళించుకొని పోయినచో 

మజిల ఇట్టి మపళేత్కల్భష్ట్రమైనదియు, (బవ్మోవలోళన నమర్థ 

మైనదీయ "నగు మానవజన్మ లభించుట దు_స్తరము, శాబట్టి 

న్నర్శవేధీవలె అఖండ శక్తి సామర్థ్యములు కల ఈ మానవ 

జన్మ సమా_వ్హము శాళవూర్యమే (బవ్మాసామోక్కారమను 

చరమ లక్ష్యుమును జీవుడు సాధీంచివేయవలని యున్నది. 

అందులో తగు యత్నముల సతేడు కశ్మీభముగ ఇప్పటి 
నుండియే ఆచరించుటకు కుద్యూ కుడు కావలయును, 

వీతి - మానవజన్మ చాల దుర్గ భమైనది కావున 

ఆ జన్మ వూర్తికాళమునుపే త్మీవతర అధ్యాత్మిక 

సాధవల నొనర్చి అత్మసాక్షాత్కారమును బడయ 

వలెమ. 
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ఒకానొక పట్టణమందు ఒక చిన్న ఉద్యోగస్థుడు కలడు. 

ఆతనికి చెల నెల వచ్చు "వేతనము కుటుంబపోవణమునకు సరి 

పోగా కొద్దిగా మిగులును, ఒకనాచాతని ధర PEN తనకొక 

బంగాళుగొలును (మెడలో ధరించునది) చేయించి పెట్టమని 

భర్తను వినయ వూర్వకముగ "వేడుకొనెను. చుట్టు వక్క 

ఉన్న తన 'స్నేహీతురాత్యడు అందజు వదియో ఓక ్రకము 

అభం ణను ధరించి యున్నారనియ్యుు ఒక్క అలంకారమైనను 

"లేక వారిలో తిరుగుట తనకు చిన్నరనముగా నున్నదనియు 

భర్తతో అమె మొరపెట్టుకొని బంగారు. గొలునుకొఅకై 
అభ్యర్థించను. భర్తపెద్ద ఉద్యోగిశాడు. ధనికుడు కాడు, 
బంగారు గొలుసు తయారు చేయించవ లెనన్న ఒక వె య్యి 

రూపాయాలై నను శావలసియుండును. అందుచే నతడు తన 

నవాధర ట్రొరిణివైగల అనురాగము చే ప్రతిన ఈవకు వచ్చు 

జీతములో కొంత కొంత పొదువు వేసికొని కవకాభరణమున్నశే 

ధనమును కూడళెట్ట దొడ గను, 

'కాల్యక్రమమున ఆభరణమునకు వలసిన ద్రవ్యము సనమ 

కూడగా నెంటనే అతడు ఒకానొక నువర్ల కారునితో సంప 

దించి తన వ్రియురాలుకొ ఆకె చక్కని నువర్ష్మ కంఠాభరణము 

తేయాకు చేయించుటకు తగిన వీర్చాటు వేసెను, న్యర్థ కారుడు 
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తన యావచ్ళ కిని వినియోగించి తన కళాకొకల్యమునంతను 

ఉపయోగించి మూడు మాసములలో ఒక రమణీయమైన 

కనకాభరణమును తయారు చేసి ఉద్యో గి కొనంౌను. 

ఉద్యోగి బహుశాలము దానికై నిరీక్షించుచున్న తన 

లపర్భాంగికి అందజేసెను. దానిని దూవగనే అసె అనందముళో 

చిందులు తొక్కుచు బనుజాగతగా చానిని దాచిపెఖును, 

పత్యేక నమయములలో, నికేవనమయములలో, పరవడిదిన 

ములలో మామే దానిని ధరించుచు తక్కినవుడు దానిని 

భద్రముగా చాచి యుంచుచు నుండెను. 

ఇట్లుండగా కొన్నాళ్ళకు దీపావళి పండుగ శుభదినము 

లలో ఆకస్మాత్తుగ వారికొక తంతి [ బలిగాం ] వచ్చెను, 

తమ సమిప బంధువులలో ఒకరి వివావేము నిశ్చిత మై 

నదనియు త్వరితముగ అందజు బయలుటేరి రావలసినదనియు 

డానియందుండను. తోడనే ఉద్యోగి ఆ వ_ర్తమానమును తన 
యర్థాంగికి "కలిని ఆదినం మధ్యావ్నాం 19 గంటలు బయలు 

చేరు రై లుబండిలో ఆందజు వివావామునకు బయలు'జేరవలని 

యున్నదనియ త్వరలో సామాను సద్జుకొనవలసినదనియు 
శెలియ జేసెమ, 

భర్త యానతి ననుసరించి ఆ గృహిణి వివావాశార్యమయు 

నకు తీసికొని వెళ్ల; వలసిన సౌమగి) నంఠను నిద్ధముచేసి తనకు 
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అతి ప్రీతికరమైన కందాభరణమును ఆ శుభగమయమున 

ధరించుకొని వెళ్ళుట ఉత్తమమని భావించి చానికొఆకై బీరువ 

కెరళచెను, కాని ఆది యేమి విచిత)మోాకాని, ఆ యాభరణము 

డా-చియుంచిన "ోటునందు లేదు. ఆమె గుండె నీరై పోయెను, 
వంటియందు దడవుళ్లైను. సంభ్రిమచిక్త ముతో, ఛయవివ్వాల 

మాససముతో ఆను దానికొఆై ఇంటి యందున్న "పెళ్టలు, 

ఆలమారలు బీరువాలు అన్నిటిని తెకచి బాగుగ వెతకిను, 

కాని కంకాభరణము ఎక్కడను శానువించలేదు. చాచావు ఒక 

టిన్నర సంవత్సరము చెమటకార్సి నంపాదించిన తన జీతములో 

పొదువు చేసికొని వీయారాలి మనోభీష్టము "నెర వేక్పుటకై 
వెయ్యి రూపాయల గముకూర్చి తయారు చేయించిన సువర్ణ 

కంఠాభరణము మటమాయమై పోయిన వార్తను తన భర్త 

శజింగించినచో అతేజింత పరితాప మొందనో అమెకు తెలి 

యని పివయముకాదు, కాసి చెప్పక తప్పదు. (పయాణ 

సమయము గమోవించుచున్నది, ఎట్ట "కేలకు గుండె నిబ్బరము 
చేసికొని ఆమె తన భర్తకు కంకాభరణము కనవించని విమయ 

మును కెలిదు జేసెను. 

వీడుగువంటి ఆ వార్త సరిగా సయాణకగమయ ములో 

విని భర్త ఎంతయో కొలవరపడెన్కు ఊహింపరాని అవేదన 

అతని హృదయమును మథించివై చెను. ఏమి "చేయుటకు 

తోచక మరల ఒక పర్యాయము కానే ఇల్లంతీయు "వెఠకి 
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వస్తువు శానివింపమి భార్యను తీవిముగ మందలింప దొడగ?ాను, 

నల అంత ఆజాగ్నత్తగ నుంటివని ఆమను దుునుగ అడిగివై చి 

కోపా వేశమున అసె సీవుషై ఓక దెబ్బ కొనును. తోడనే 

ఆమె వడువు (పారంభించెను, అది విని చుట్టుషక్క-గల జన 

మంతయు ఆచట (పోరి. ఓక్కొక్కరు ఒక్కొక్క-మాట 

చెప్పదొడంగిరి, ఆ వచ్చిన జనములో ఒక్ మునలాయన 

అమ్మా! ఎందుల శీడ్చుచున్నావు అని (పశ్నింపగా ఆమె 

జరిగిన విమయమంతయు చెప్పి ఎంతయో ఆప్యాయముగా తన 

భర్త తేనకు చేయించి యిచ్చిన బంగారవు గొలును కనువిం 

చుట లేదనియు దానిని పారొవేనుకొని నందులకు తన భర్త 

కొళైననియు తెలువగా ఆ వృద్దుడు 'అమ్మా! సీ మెడలో 

వీడియో వన్తువు మెరయుచున్నది, కొంచెము చూడుము 

ఆని పలికెను వెంటనే ఆ యిల్లాలు తన మెడలో చూచు 

కొనగా అది ఆ శంళాభరణనునియే కేళెను. ఆభరణము 

ఎచటను పోలేదు. ఎవరును ఎత్తుళొనిపోయి యుండలేదు. 

దీపావళి పండుగ కాబట్టి ఆను దానిని ముందుగనే ధరించి 

ఆ సంగకి మజచిసోయెను, 

కంళాఛరణమును గాంచి ఉద్యోగి భార్య అపరిమిత 

ఆనందమును బాందెను, ఉద్యోగి అక్చర్యనును అళ్లోదమును 

(వకటించెను, చుట్టు వక్క ఉన్న బనమంతయు సంతృవ్లిని 
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బడనీ ఎవరి యిండ్లకు వారు సోయిరి, మటిపు వలననే ఇంత 
కథ నడేచినది మఅవు వలననే ఆందణికిని బాధ కలిగినది. 

అధే జీవుడు తేన నిజస్వరరాపమగు ఆత్మను మజచి తాను 

చెవామని బ్ఞావిం.చి నానా దుఖములను అనుళవించుచున్నాడు 

అవ్హుకగు సద్దురువు వచ్చి, “త శ్థ్వమని? చుహోవాక్యము 

చ్యారా “నీవు ీవలము పరమా త్మ న్యరూవుకవు, అత్మ 
ఎచటను పోలేదు. నీలోనే ఉన్నది, వెళకకళొనుము' అని 

బోధించుచు గ్నాడు, తద్చోధాన సారము జీవుడు చక్క-గసాధన 

యొనర్పెగా అత్మ చేవుడు తనయంచజే కేలడనియు, తనకు దుఖ 

మేశాలమరతును లేదనియు, * కొను సచ్చిచానంచ స్వరూవు 

వనియా లెలిసికొని జీవుడు బంధవిము క్తు డగుచున్నాడు. 

అక్మాతు సతతం 1పావోహ్య ప్రావ్రవదవిద్యయా 

తన్నాశే (పొ_వద్భాతి స్వరంఠాభరణం యథా. 
, (ఆక్మబోధ) 

ఆళ్మ ఎల్ల వుడు పొందబడియే యున్నది. పొందబడ 

లేదని అ విద్యవలన లేలంచి జీవుడు దుఖు మొందుచున్నాడు. 
జ్ఞానముచే త విద్య తోలగివోగా, కథలోని కంశాభరణమును 

వలె జీవుడు తన అత్మన్యరూపమును తిరిగి జ్ఞాపకమునకు 
కెచ్చుకొని సుఖంచుచున్నాడు, 
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వీతి;_ వరమావందరూవమగుఆత్మ తన స్వరూ 

వనుగ నున్నవ్చ్పటికిని ఆ విషయము తెలియక అబ్బావి 

యగు జీవుడు వానాదుఃఖములవు పొందుచున్నాడు, 

సద్గురు, సచ్చ్భాస్త్రములద్వారా ఎవుడా పత్య'మెటుగునో 

అవుడు జీవుడు దుఃఖరహితుడైై వరమానంద మను 

భవించుచువ్నాడు. 

దేహాభివూనవం౨ |సమాదఠరవంం 

ఒకానొక పట్టణములో ఒక గొప్పశిల్సి యుం డెడినాడు. 

అతని కళాకుకలత్యమునకు, శిల్ప నై వుణ్యమునకు బను లచ్చెప 

వొందుచుండీరి. శీల్ఫ్సయునందు నవాబత్వము గోచరింప జేయుట 

అతనియోొక్క- విశిష్టత, అనగా తాను నిర్మించు శిలావిగవా 

మునకును అసలు వ్యక్తి కిని వమాత్రిము ఛదము గోచరించ 

కుండ చేయటలో అఆతనిడి ఆందెవేనీన చేయి. ఇక్యారణ 

మున దూర దూర 'జేశములనుండియు ఆతనికి శిలావ్మిగవాము 

లకై ఆర్హక్లు వచ్చుచుంటెడివి. కొంతకాలమున కతడొక 

విఖ్వాక శిల్చియై విరాజిల్లి తన చేశమునకు, "కానున్న (పాంత 

మునకు ఎనలేని ఖ్యాతిని అర్దించిస్టైను. 
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ఇట్లుండ కొంత కాలమున కారనికీ నా శ్యము చాప్పురిం 

చెను, కాల్మక్రమమున మృత్యువునకు యునని ఆతడు 

పూర్తిగ గహీంచినవాడై మృత్యుదేవత రనచెంతకు వచ్చి 

నవుడు ఆతనిని తికమక "ెట్టుట్నకె ఒక చక్కని పన్నాగనును 

పన్నెను. కేవలము తసవలె మావట్టు తొమ్మిది శిలావ్మిగవా 

ములను ఆతడు తన శిల్బ్పచాతుర్యముచే నిర్మించెను. శన 

కున్ను, తాను తయాచేనిన ఆ వ్మిగహములకున్ను ఏమాత్రము 
'భీదము. లేకుండెను. బే ఎత్తు, బశేలావ్సు ఒశే రంగు 

ఒకే పోలిక చూచువారికి అ వ్మిగహములు పరమాక ర్యమును 

గాలువుచు జీవకళ ఉట్టిపడుచున్నట్లు గోచరించుచుండెను. 

శాలచ్యకము రివ్వున తిరుగసాగాను,. అిల్పియొక్క 

జీవిత ఘడియలు ఇంక కొంతసేపటికి పరిసమా_ప్పమగు నమ 

తము ఆసన్న మయ్యెను. ఈ విమయమును గహించినవాడై 

ఆ శిల్పి తన గృహ (పాంగణమున కాను నిర్మించిన తొమ్మిది 

ఏగవాములను పరుంత బెట్టి, వానిపై వ్ర్రములను కప్పి ఆ 

తొమ్మిది విగిహాములమధ్య 'తానున్ను పరుండి వశ్ర్రమును 
శవ్వశొనను. ఆ వశ్ర్రములన్నియు బశేరంగు కలిగయుం చెను 

మరణసమయ మాసన్నమగుటవలన అనాడు ర్మాకివూట 

మృత్యుదేవత పాశమును 2.కొని శిల్చి గృహమున (పవేశిం 

చను. శిల్పి మెడలో పాకము వీగించి ఈడ్బుకొనిపోవ 

చుకీళ్యనుతో అ మృత్యు'జివతే శిల్చికొణికే ఇల్ల ంకయు 
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గాలించగా, ఒకి చోట వదిమండ్రి దుష్ఫట్లా- కప్పుకొని పరుండి 

యుండుటను అతడు కాంచెను, 

నం్యళ్లమ చేతన్కు-క్హై ఆ దేవత అందొకని ముఖముపై 

నుండి వ(శ్ర్రమును ఒకింత తెలగంచరుం ఆక మతీయక'న్ 

ముఖముపై నుండియు తోలగించిచూచెను. ఈ హ)కారముగ 

పదిమందిని చూడగా అందును బెకే రూపము, ఒకే అకా 

రమ్ము ఒకే వర్చన్సు. ఒకే రంగు గలిగియుండుటగాంచి ఆ 

మృత్యుదేవత కక పదినుందిలో అనగలం వ్యక్తి ఎవకు? ఈ 

లోకమున అనుభేపించదగిన కం శ యానత్తు ముగిసి ఒకటి 

రెండు శేణములలో మరణమును ఎదుర్కొ- ననున్న ఆ శిల్చి 

ఈ సదిమండిలో ఎవరు 1 అని తనలోతాను త్మీ్వముగ విత 

ర._ంచుకొన దొడగెను, కాని ఎంత ఆలోచించినను పరిపస్కా- 

రము గోచరించలేదు. “నులీయోశ వ్యకి మెడలో పొర 

పాటున ఉచ్చు తేగిలించినచో ఆది డిపార్టుముంటు కే ఇెడ్డ చేరు 

తెచ్చును, ఇంతవఆకు ఈ జనన నురణశాఖ తుహో కట్టు 

దిట్టముతో నడచుచు, ధర్మమును అత్మికమించకుండ జరుగు 

చున్నది. వీ ఒక్క. కళంకమున్ను ఈ ₹ఖకుగాన్ని శాఖాఫ 

పరీకిగాని కాఖలో పనిశేయువారికిగాసి ఇంతవఆకురాలేకుం 

ఇవుడు నేను పొరపాటు చేనీనచో ఆనలు వ్య క్రీ మెడలో 
పాశము చేయక వేకొకవ్య గ్లీ వడలో -జేసినచో, ఘోర 
మగు అహాకము వేసినవావనగుదును కాబట్టి వారపాటున్న 
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చేకొకని మెదలో ఉచ్చువేయుటకంపె అనలు ఎవరి మెద 

లోను వేయక వెడలిపోవుటయే ఉత్తమము” _ అని యిట్లు 

నిశ్చయించి ఆ మృత్యు'జేఎత ఎవరి మెచలోను పాఠము-దేయకో 

ఆచ్చోటు వీడివోవుటకు నిశ్చయించినవారై కీదలసాగాన్లు, 

పాశవానస్తుకు పోవుచు పోవుచు ఆందుబును వినులాగున “వీచి 

వడో అన్నీ బాగానే చేసినాడు కాని ఒక్క. పొరపాటు 

మాత్రము చేసినాడు” ఆని పెద్దగా పలికెను, అ వాక్యము 

లను వినుటయే తడవుగా విగవాము మధ్య పరుండియుండిన 

శిల్సి ఆమాంతముగా లేచ “వమిటయ్యా ! అ పొరపాటు, 

అని అతనిని (పళ్నించెను. పిన లేచుటయే పొరపాటు, 

“నేను జేహమను అని నీవు తలంచుటయీ పొరపాటు నీ 
యొక్క_ చేవోభఖిమాగమీ అఆ ఫారపాటూో అని పలుకుచు 

మృత్యు'జేవత అతని మెడలో పాశముదైచి ఈడ్చుకొని 
పోయిను, 

చూచికిరా! అ శిల్పి ఎంత ఫొరపాటువేసనో ! ఇంక 

కొద్దిసేవు ఓర్పుకొనినచో ఆతడు మృత్యువును కక్పించుకొ నెడీ 

వాడు కాని చేహ భాంతి అతనికీ ఇంకను ఏీకకేదు, “నేను 

జేవామును చేను ఉపాఖసి అను భావమే ఆతనికి మృత్యు 

వును తెచ్చి పెట్టినది, గాబట్టి జేహాభిమానము మహో (ప్రమాద 

కరమైనది. 'కాను శాక్యేతిమగు ఆతి శ్రయనియే జీవుడు సదా 

తెలంచవలెనుగాన్సి తుణళమగు బేహమని కాదు 
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నీతి := జీవుడు దేహముక్రాదు అత్మ. జడ 

వస్తువుకాదు వై తవ్యము. కావున దేహాభిమానమును 

పారదోలి తామ ఎల్ల శాలములందును ఆత్మయేఅయి 

యున్నానని తలంచుచు జివుడు వరమానంద మను 

భవించవలయును. 

గయాఃళి మనసు 

ఒకానొక గాగమములో నచావారవంతుడగు. ఒక 

గృవాన్థుడు కలడు, ఉదయము లేచినది మొదలు స్నానము 

సంధ్య, జపము తషము మున్నగు వానిని నియమ వూక్యక 

ముగ చేయనిజే ఆతడు గంగ ముట్టడు, ఎన్ని ఆటంకములు 
వచ్చినను ఆతడు తన ఆణార విచారములను వదిలి "పెట్టడు. 

ఆశని జీవితములో అంతయా సవ్యముగ జరుగచుండేనుగాని 

ఒక్క విషయమును తలంచుకొనిన ఆతినికి పట్టరాని దుఖము 

కలుగుచుండైను. వ పూర్వబన్మ మవృరిణామమో శాని 

అతనికి దాంపత్యము సరిగ లేపండెను భార థ్ పరమ 

గయ్యాళి. ఆతని పవిత్ర మన్నస్తతి మునకను ఆపె దురుసు 

తీనమునకును వమాత్రము పొత్తు కుదరకుంజెను అందుచే 

(వ్రతిదినము ఇంటిలో వదియో రచ్చ, రగడ సంభవించుచుం 
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డను. అతడు ఎంత ఓర్చుకొని సరిదిద్దుకొని పోవ్రచుండినను 

అమె అంతంత ఎగిరెగిరి వడుచుండెను.  ఇక్కారణమున 

నంసారము నడవుట అతనికి భారభూకముగ తోచుచుండొను? 

దినగండము _ నూ శేళ్లాయున్సు అన్నట్లు ఆతని జీవితరథమం 

"సిక్కు. అటంకములతోగూడి చాధాకరముగ సాగుచుంజెకు 

అయినను, శీవుడు బోలవాలమును (మింగినట్లా ల కష్ట నిష్టుర 

ములన్ని టిని డిగ (మింగి ఎట్లో జీవయ్యాతి గడువుచుండెను. 

ఇట్లుండ కొంత కాలమున శాతని తండి) యొక్క తద్దివము 

వచ్చెను. మానూలు రోజులలోనే ఇల్లాలుకో నెట్టుకు 

వచ్చుట కష్టముగానుండ ఇక తద్దినము బరివించుట ఎట్లు 9 

అను సమస్య ఆతనికి లీ వముగా బాధింప జొచ్చెరు. మజు 

పటి దినము లేద్దినము రానున్నది. బోలెడన్ని పనులు చేయ 

వలనీయున్నవి. ఇల్లు ఆలకుట్క, ముగ్గులు చెట్టుట, భోప్తలను 

విలుచుట్క వంట "పెద్ద అంతస్తులో చేయుట, విండివంటలు 

కయాయ చేయుట, పురోహితుని ఆహ్యానించుట. వూజాది 

కము నెరవేర్చుట, నీళ్లు తో డిపోయుట-ఇత్యాది కార్యము 

"లెన్ని యో చవేయవలసియున్న వి. భార్యచేతి ఒక్కో-వని చేయిం 

చుట. ఆతనికి బవ్మా (పళయముగా తోచుచుండెను. 

మూనూలు రోజులలోనే పనులు వేయక వాఠము వేసిళొను 

చుండు అగ్భహిణికో తద్దిన శార్యములెటు వేయించగలడు 
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అందుచే శేవటిదినర పితసుల కార్య మెట్లు సాధీంచగలను 1 

అని ఆలోచించి ఆలోచించి తెమలక తుట్టతుదకు ఊరి బయట 

వకాంతి ఆ కేమములో ఉన్న తన గురువుగారి యొద్దకు 

అర్మాలికి శాకే) పయనమై పోయెను * 

"అఆ(్రమము 'బేరి గువుచేవునకు దండ సణామంచాచరించి 

“మహాత్మా! పాహిమాం! పాహమాం' ఆఏ కంట తడిసెట్ట 

కొని ప్రార్థించెను. గురువుగారు ఆక్షోర్యుపడ్ ఆ నిశీధసమయ 
ములో ఆతడెందులకు ల్లంత ఇత్భరతిథ్లో వచ్చానో అర్థముకాళ 
కనాయనా బపభ్యా నాదుల్లు చక్కగా నలుపుచున్నావా ? 

మనస్సు వక్మాగముగా నిలదుచున్న దా! వకారణము చేత 

ఇంతర్మాతి సమయమున వ్యాకులువవై ఇచ్చటి] వచ్చికివి? 
అని (పళ్నింప గృవాన్థుడీ (వకారము.గ (సత్యుత్వృర మిచ్చెను, 

“నర్వ జీవా! వమని చెప్పుదును! నాఅవస్థ అ పరాతృ 
కున క్షీ కెలునును. నాజీవితములో అన్ని యు ఆనుకూలముగా నే 

యున్నవి కాని ఒక్క-టి చూతము (ద్రతికాలముగా నున్నది, 

అమ్మగారి వివయము' తమక తెలియనిడిశాదు. చూఆర్థాంగి 

గారు అన్నిటికీ ' అడ్డుచెప్తుచునుందురు._ అమెశేత ఒక్క-నసీ 
సవ్యంగా చేయించలేకుండ ఉన్నాను. తూమూలు రోజులలో 

నై కే ఎటులనో సరిదిద్దుకొని 'కోలశ్లేపషము చేయుచు నెట్టుకు 
వచ్చు మన్నాను కాని “రేవు ఒకో ప్రత్యేకమైన శార్య(కరుము 

కలదు శేవు మూ తం డిగారి తద్దినము. (పొడ్డున మొటిలు 
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కొని ర్మాతివజకు ఊపిరి కిరగని పరులు కలవు మజి ఆ 

లలనామణితో ఇవన్నియు సాధించుట ఎటులనో నాకు అర్థము 

శాకున్నది. వేద వేదాంతములలో జటిలతిములైన సిద్ధాంత 

ముల నెన్నిటినో విడదీయగలిగిన నాకు ఈ గృహ కగ్గోలము 
rn 

ఓక "పెద్ద సమస్య యె కూర్చున్నది. మవాశ్మా! నాకు 

వమియు తోచుటలేదు. ఠరమశళినాకుదిక్కుు శేపటి 

శద్దినము నవ్యముగా, (పళాంళిముగా జరుగుట శేదైన ఉపా 
యమును తమరు నాకు సెలనీయగోరుచున్నాను, ఇటేనా 

వినతి, అన్ముగహింవుడు. అశీర్వదింపుడు, కష్టకాలములో 

దరికి జేర్చి దీవించుడు ! 

గృహస్థుని ఆదీ వచనముల నాలకీంచి గును జేవుడాతని 

చెవిలో రవాన్యముగా వవియో కొన్ని వాక్యములను నుడివి 

పంవీవేసెను. చెంటనే ఆతడు తస గృవామునకు పోయి 

భార్యను వీలచెను, అమె రాగా అపుడు వారికువురికిని ఈ (కింది 

నంభావమణము నడచెను..- 

భర్క,శాన్హావుణి! రేపటిదినం మానాయన తద్దినం ఏిషవయం 

నీకు తెలునుగదడా! ప్రతి సంవత్సరం ఆయనగారి తద్దినం 

"పెడుతున్నాను. కాని ఈ సంవత్సరం మానేస్తామను 

కుంటున్నాను, 
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భార్య---అఆట్లా మానయ్య టానికి వీలులేదు, తద్దినం తప్పక 

పెట్టి రతీరాల్సించే, 

భర్తనే, వదో నీనూట ప్రకారం తద్దినం పెట్టాను గాని 
భోక్కలశు విలవదలం చలేదు, 

భార వ్రాానిలిచి తీఠాల్సిందే. 

భృర్త--నే వదో నీ మాటప్రకారం. వీలుస్తానుగాని వారికి 
పిండివంట 'లేపీ చేయ చాశా. మామూలు ఖోజనం 

మ్య్మాత్రం ఎడివే చాలు. 

భార్య భోజనంతో పాటు వీండివంటలు'చేసి తీర్హాను. బక్ 

గాశెలేకాదు బూకెలుకూడ చేస్తాను, 

అమ్మగారు ధోరణికి గుహన్ఫుడు లోలోన పరమ 

నంతోవమును బాందూచుండిను. అహా! గురుబేవు జట్టే 

యాక్కిని భోధించి కార్య సాఫల్యమునకు దోవాద మొన 
'క్చెను[ అని తినలో తాను భావించుకొని ఆనుందానందమును 

భాందైను. మజునసటిదినమున తద్దిన శార్యము దివషముగా 

జరిగివోయెను, 

కథలోని ఆడపడుచు వలె మనస్సు ఓక గయ్యాలిది, వది 

చేయుమని మనము దానికి చప్పుదుయా దానికి విరుద్ధముగ 

వేయదొడంగునుం శాబట్టే దానినిబవుజాగ్రతగ వశ మొనర్చు 
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కొసివలెన. శకి తోబాయు యుక్సి నికూడ జోడించి చానిని 
మెల్లగ దారికి తీసికొని రావలెను, అంతియేకాని వాఠముగ 
దానిని గాంగదీయ రాదు, వారము ఉపయోగించినచో ఆది 
లతెరగలడును, ఆన్రడు సాధకుడు నానా బాధలను పొందవలనీ 
నిచ్చును, 'లాలయీళ్ చితృ౧"లన్” అని "పెద్దలు చెప్పినట్లు 
మనిస్సును లాలించి, పాలించి బోధించి నయముగనే వశము 

చేసికొనవలయును, 

నీతి :_ మసన్సునకు తిరుగుబడు స్వభావము 
కలదు కావున దానికి నయముగ హితబోధ చేని 
యు _క్రితోజయించవలైసు. 

వాసనా [పభావమం 

ఒకానొక నమ (దకీరమునప నాలుగుమైళ్ల దూరములో 
ఒక సట్టణను కలదు ఆ పట్టణములో కొందలు బెస్తవారు 

(పతిచినమి సమ్ముదముసకు పళ్లు చేపలను ప్టుకొని ఇచ్చి 

ఉరిలో! అమ్ముకొని జీవిం సాచుండెడివారు. ఈ మర్స్యపరి 

శమయ? వారి ఛీవనాధాలిను చారు Ch ప్రక్యామును పే 

లీచి, చేపల బట్టలను వలలను ఇతర ప౦కరములను వెంట 
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షే 

పెట్టుకొని వి సూర్యోదయ సమయమునకు వెలియలికట్టను 

వరం, రోజంతయు పరిక 9ముచేని సాయంత్రమగుసరికి తమ 

తమ బుట్టలనిండా చేపలను వేనొొని నె_క్తిపె బెట్టుకొని మువు 

వకువున పట్టణమును'ేకి విక)యించి ఆపై క్రముతో బియ్యము, 

ఉప్వు ముదలైన ఇంటి వెచ్చములుకొని శెచ్చుకొన్సి Ey 

చం భుజించి హాయిగ నిదురించుచుండెడినారు, 

ఇట్లుండగా, ఒకనాడు పదిమంది జాలరులు పగలంతయు 

నమ్ము ధతీర మున పర్మిశమచేసి తమ తమ గంపల నిండుగ చేప 

లను శేనికొని నెత్తిమై పెట్టుకొని ఆనందముతో చిందులు 

ర్రొహ్కచు పట్టణాభిముఖులై బయలుదేరి.  దినకి మడవుడే 

అస్తా దిగుంకిను, చీకటిపడు చుండెను. పట్టణము చేరుటకు 

నాలుగుమైళ్ల దూరము వారు నడచి వెళ్ళేవలనీయున్నది 

ఎంత వడివడిగ పోయినను పట్టణమును వాకు కోర లేకపోయిరి, 

ఒక మైలుదూరము వోవుసరికి అంధకారము నలువైపుల 

దట్టముగ వ్యావీంచిపోయెను. అది యేమి (గవాచారమోా 

కాని ఆదే సమయమున ఆశాశము శారుమబ్బులతో నిండి 

వోయను, తుఫానుగాలి జోరున వీవసాగాను. కుంఛభనర్షము 

కురియ దొడాను, జూలరకులు తడచిపోయిరి. వారి నెత్తిపై. 

నున్న చాపలబుట్టలు ముద్దముద్దగ తడచిపోయెను. చీకటిలో 
వారికి చారి "తెన్ను గోచరింపకుండెరు, ఎటువోవలెనో 
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అగమ్య గోచరముగ నుంచెను. పట్టణమింకను మరాడునమై శ 
(nt) 

గగారమి న నున్నది, 

ఇటీ పరిస్థితిలో వారందు ఆలోచించుకొని నమిప 

వూర ఎచింన్లైనా జఒకయ్యిి కనువించినవనో ఆ రాతి) ఆచట 

ని గాం పెట్టి ఉదియముశేచి స్టుణము వోవుటకు నిశ్చయించు 

గవర. వారి అదృష్టమా అం[ు* అనతిదూరములో'నే 

ఏానుకు మినుకమనును ఒకో చిన ఎడీషము దృగ్గోచర మయ్యెను, 

అందబును ఆ కాంతి ననుసరించి అచ్చోటికి దారిలీసిరి, అది 

రెయొకో ఫున్చువ_ర్తకుని కుగీంము ఇంటిచుట్టు చక్కని 
ను ఏం గానము కలదు, గులా పువ్వులు, "చేమంతి పువ్వులు 

మ్యక్లేను చ్వలు, నంపెగ నవ్వులు - వీనితో ఆ పరింరమంతయు 

గుభెళిం నుచుంగజాను, బెష్తవాగు ఆయింటితిలువు తట్టిరి, 

భోసనుండి గంటి నుజమాని బయటకు వచ్చెను. అపుడు 

సమంతము 9 త్రి తొమ్మిది గంటరై నది, ఇక! అకాలములో 

ఎెఎరు సిచ్చిరాయని పుస్బవర్తికుడు విచికిత్స చేయుచుండగా 

ఆ౪ అపింందజున్ను తివు వలంసీయ. వృ చైాంతమంతయా 

WA Ao. ర్ తలదాదుకొనుటకు ఒకింత ఆశ్రం 

సెర్యుగ సని “బీచుకొసిరి, 

న గకుడు ఓ hp) పృాగయుడు, ఆతడు ఒ౧కుల 
చె శ: 

రను రం he రై తినయింటి య౦దు వరుండుటకు 
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వారికీ ఆశ్రయ మునగంగాను. చాపల బుట్టలను ఇంటిలోవల 

చాచి పెట్టి జాలరులు బయట వరండాలో పరుండిరి, వర్తకుడు 

తలువు గడీయపెట్టళొని లోనికేగారు.  అర్థర్మాతి గడచినదిం 
శాని బ్వెస్తవారిలో ఒకరికిని నిద్రలేదు. వమి కారణమో 
ఆనూవ్యాముగా నుండెను, (పతిదినము పగలంతయు పనిచేసి 

చేసి రాలి) నేలపై వాలుటయే తడవు గుజ్జు సెట్టి నిద్రపోను 
అ జాలరులకు నేడు పరుండి మూడుగంట లై నను నిదపట్టలేదు. 

ఈ పరిస్థితి గమనించి నారిలో ఒకడు లేచి కూర్చుండెను. 

(పకవానిని విలిచి నీకు నిదపట్టినదా 1 అని ఆడీగను. ఆ 

రెండవవాడును నాకు నిద్రపట్టలేదు అనిచెవ్చి మొదటివానివలె 
లేచి కూర్చొనను. ఈ పృశారముగ ఆ పదిమంది జాలరులు 

ఒకరి తరుశాత మతియొకరు తిన్నగలేచి కకార్పుండిరి. 

“ఎందుకు నిదవట్టట'లేదు % అని వారిలో నారు వతర్కి.ంచు 

కొనుచుండ అందులో ఒకడు అనలు కారణమును బయట 

పెప్టైను. అతడు తిక్కి.నవారందటీని సంబోధించి ఈ (పౌర 

ముగ వెప్పదొడౌను. 

“ఆన్నలారా! ప్రతిరోజు గాఢని(దను పొందుచున్న 

మనకు ఈనాడు ఆసలు న్మిదయే బట్టాటలేదనగా ఇందుకు ఒక 

(వలమైన కారణము కలదు. అది యేమనగొ, ప్రకిదినము 

ఉదయము నిదంలేచినది మొదలు మరల వమరుండువఆకును 
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మనము చేపల వాసనకు ఆలవాటుపడియున్నాము. ఈనాడు 

వునకు ఒక నూతన గంధము ముక్కులకు తగులుచున్నద్ది 

గులాబినాసన సంపెగనాసన్క, మంల్లెవాసన, చేమంతివాసన 
ఇచట వ్యావించియున్నవి. ఇది యెదో మనకు గొ_త్తగ 
నున్నది, ఈబవాసనలు మనకు గిట్టట లేదు, కాబట్టి ఇవుడు 

మనకు హాయిగ న్మిదపట్టవ లెనన్న మనకు ఇష్టమైన పాత 

వాసన అనగా చేపలవానన కావలసియున్నేది. మన చేపల 

బుట్టలు ఇంటిలోవల ఉన్నవిశచా. వాటిని కొమ్చుకొని మిన 

ముక్కు-లయొద్ద “ెట్డుకొని పకుండినవో నిద్రా బేవి "తాంచ 

వించగలదు* 

జాలరుల పెద్ద వచించిన ఆ వాక్యములు సహే-తుకము: 

లుగ నుండుటచే లేక్కీన వారందరు అతని భావముతో నీకీ 

భవించి తలువుకట్టి ఇంటి యజమానిని లేవి లోనగల తమ 

కు చేపల బుట్టలను బయటకులాగి వారి వారి ముక్కుల 

సమిపమున ెళ్టుకొని పపండిరి తతుణమే వారు ఒడలు 

మజచి నిదవోదొడంగిరి (వొక నమయమున భాన్యారు 

దుదయించిన కొద్ధిసేపటివఆకు వారా ప్రకారము గాఢనుపఖ_ద్దీ 

యందున్నవారై రదుపరిలేచి పట్టణమునకు బోయిరి 

వూర్వ సంన్కాార బలమెట్టిదో ఈ కథ నిరూపించు 

చున్నది. అజ్ఞానులు బహుజన్మార్టిత దృళ్యవాసనలతో 
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కాకినవారై, వివయ భోగవిలానములే గొప్పవిగ తణం 

చుచ్చు. తిద్యాననా (వభావముచే దై వో న్ములులు కాక 

యున్నారు పరమార్థ విషయములు, అధ్యాత్మిక గబ 

ములు నారికి రుచించకున్నవి, (ఒాలకులకు నంపెంగవాసన 

రుచించినశ్లే) తణికములె, దుఃఖ మ్మిశీతలములై నట్టి కు 

సృర్మాది విషయము లే వారికీ కుచించుచున్నమి (జ-లులప 
చేవలవానన రుచిం చి నట్లా) 

నీతి :.. వాసనలు ఐలీయములు కావున వివేక 

వంతులు చక్కగ నిచారణసల్పి వళ్వరములగు (ప్రాంవ 

చిక విషయములయెడల విర_క్తి గలిగి శాశ్వతమగు 

వరమాత్మ సుఖమునశై_ తీవ్రమగు అన్వేషణ సలువ 
వలయును, 

0—0 
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ఒకో ఊరిబయట వీకాంతే ప జికములో ఒక చక్కని 

ఆ(క్రోనుము కలదు, సాధకులైనవారు ఛ్యా నసి్ధ నలుపుకొను 

టప ఆచట (వశ్యేకనుగ కొన్ని కుటీరములు ఏర్పాటు చేయ 

బడినవి. భక్తులనేపలు ఆచటి శీళెంచుచు ఆయా కుటీరము 

లందు ఉండి ధ్యానాదులను కీలించుచు పోవ్రచునుందుకు, ఆ 

ఆశ్రమమునకు చక్కటి నీటివనరి కలదు, ఒక సుద్ద బావి 

అచట కవ్వబడి యుంజెను. దానికీ ఆజు గిలకలు, అకు 

కాళ్ళు ఆజు బాక్కౌనలు అమర్చబడి యండుటవే ఒీ 

పర్యాయము అజుమంది స్నానము చేయుటకు అనుకూలము 

గానుండెను. దేవుని పూజై. వలసిన ఫువ్పములనిముతేము 

జక ఉద్యానవనమున్ను అచట కలను, అందు తులసీ 

"మొదలై న పమ్మి తవృకుములే కాక వలురళముల పువ్పజాతు 

లున్ను కలవు, కావున భక్కులనేకులు వచ్చుచు అయా వుష్ప 

ములను, పతిని కోసికొనుచు ఆగమ మధ్య భాగమునగల 

"జీవమందిరమున పూజ సల్పుకొనుచుండిరి. జ్ఞాసనిస్థురై న 

చారు ఆటగల వశాంత కుటీరములందు ఛ్యానాదులను 'అచరం 

చుకోనుచు నుండిరి, 

ఇట్లుండగా ఒక దినమున ఆ అ(శ్రమములో విడిదిచేసిన 

ఒక జ్ఞాన “సెచారణాలీలుడు ఉదయము (ప్రవ్మా ముహూర్త 
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యని అభకి క్రీమార్గావలంబి చిందులు (రోొక,-సాగాను, తను 

పకి యతడు స్నానొదులను నిర్వ ర్తి ర్రించకొని ఆ(శమములోని 

తన కుటీరమునకు "వెడలిపోయెను, 

మజుసటిదినము "తెల్లవారుజామున మొదట వాానీన 

జ్ఞునమా ర్థావలంఏీ బావిశడకు స్నా నమునకు రాగానే గోడ్నపె 

చూచి అక్చర్యచకితుడై తన జ్ఞానమంత్రమగు “సస హంిను 

ఎవరో “డాపో= హం"'గా మన్చి వేనీరసీ గమనించి తిరిగి తేన 

జ్ఞానమం్మ తమా గోడ ప)కటమగునట్లు చేయ నిశ్చయించి 

చానిని చెరిపివై చినచో వా?సిసవాడు కలపామునకు వచ్చు 

చేమోయని భాపంచి ఆ “దాసో2.హం" మంత)మును చెజుప 

కనే చాని మొదట “ని ఆను ఆతరమును (వాసెను ఆఫపుడది 

'సదాసో=.హంి (ఎల్లవుడు సోఒవాం) గా మారిపోయిన, 

తేన జ్జ్వన మంత్రము గోడపై పదిలముగానే యున్నదని సరి 

వుచ్చుకొని అఆ ల్ఞాననిస్టుడు స్నానముచేసి వెడలిపోయిను. 

అతడు పోగానే పూర్వవు భ్ క్తుడువచ్చి "రామ! రాము! 

మరల గోడపై క్షునమంక)ము సాకాత్కరించినిజే యని 

ళలంచి ఆ మంతి)మునకు మొదట మరల “చా” అన్మివాసెను. 

అవుకది “దాసడాసో=.వాం'గా మారివోయెను. దానిని మాసి 

భక్తుడు నంతుష్టాంతరంగుడైై తన భక్తి మంగతిము తరిగి 

గోడపై వెలసెనని నిశ్చయించి పరికృి_ప్టినిబజనీ స్నానమాచ 

రించి వెడలిపోయెను, 
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ఈ (పకారముగ జ్ఞానమార్థి జ్వల అను అతరమును 

భ_క్రిమార్హి "డా అను ఆకరమును మరల మరల జోడిం 

చుచు అక్రేమమున కాల శే సము చేయదొడంగిరి, ఒక 

వారము దినములై న వీదవ ఒశోనాడు ఆ ఆక్రమ మేసేజకుగారు 

చావియుద్దకు వచ్చుట తటస్థింప గోడపై బాగ్గుతో (వాయ 
బడిన ఆ (వాతలను మాచి వెనువెంటనే వాిసినవారిని ఆచటికి 

పిలిపించి “ఓయీ ' మోారిరువ్రరు బూమి మార్షములు గొప్ప 

వని తలంచి మధ్యలో మా అ్మశ్రమ గోడంకయు వికృతరముచేని 

ట్టిరి. మిరు మూలో ఆ మార్గమునునార్సి హీలకంచ 

వద్దు. గీతలో (శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భ క్ర్బానముల రెండిం 
టె చక్కగ సమన్వయము చేసి రెండున్న. అవసరములని 

చెప్పియుండ లేదా 1 అని వారికి హీతవు చెప్పి పంవి చేసెను. 

పీతి :- జనులువారివారి పంస్కారములనుబిట్టి 

భ్ బివి: జ్ఞానమును చక్కగ అభివృద్ధి వజచుకొనుచు 

ఒకటే ఎకక్కోన ఒకటి తక్కువ ఆను భావమును వి 

మాత్రము చోటీయక అయా మార్గములనుగూర్చి 

కలహించక, రెండిటి సహాయముచే హృదయమును 

వరిశుద్ధ మొనర్చుకొనుచు రెండిటియొక్క లక్ష్యము 

భగవర్సాక్షాక్కార మేయని నిశ్చయించి తల్ల ల్ల క్యసాథ 

వై ఇతోధికముగ (వయత్నించవలయును. 
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కంటినుండి నీగు ఆతనికి ధార గా ప్రవహించుచుం డెను, 

ఊహించరాని బాధతో ఆతడు కుమిలిపోవుచుండెను, ఇంటికి 

రాగానే డాక్భ రుగారున్నారా? అని దీనవదనముతో అతడు 

ప్రశ్నించెను. తోడనే అచటనున్న డాక్టకుగారి కుమారుడు 

లేరు అయినప్పటికి మా-లేమియు దెగులుపడవద్దు. మిం 

భాధను కోను తొలగించెదను, అని పలికి రోగిని కుర్చీలో 

కూర్చుండ బెట్టి ఓవిల్ పై నున్న ఒక పెద్ద వుస్తకమలోని 

చీజీలను క)ప్వుచుండెను. చాక్ట్రమగారి కుమారుడు బి, వః 
ప్యాై నవాడు. వైద్య వృర్తిలో కించి ల్తై నను అనుభవము 
లేనివాడు, చెద్య (గంధములో చూచి ఆ (పకారను 

చేయదలంచినవాడై. అందలి వుటలను త్రిప్వుచుం డెను, ఆతని 
అదృష్టనుమియో కాని ఒక శేజీలో అతడు అభిలమీంచిన 

తోగమునకు చికిత్స లభ్యమయ్యిను “5ంత్రిఖెంట సీను 
శారుచుండినవో వీవుపై వాత పెట్టవలెను అని ఆ (రంభ 
మందు తెలుపబడియుండెను. అపరిమిత ఆనందముతో 

చిందులు తొక్కుచు అతడు వెనువెంటనే వంటశాల లోనికి 
పోయి ఒక ఇనువశాడను నిప్పులో ఎత్తుగా కాల్చి దానిని 
కొచ్చి కంటిరోగియొక్క- పీపువై "పెళ్టైును.. ఆనలే కంటి 
వ్యాధతో వాధపడుచు దినమొక యుగముగా గడుపుచున్న 
ఆ రోగి వీఫృమిది వాతీ వలన గలిగిన నొవ్పిచే మరింత భాఢ 
పడుచు వద్చుచు పారిపోయెను, పోవుచున్న ఆ రోగిని 
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ఉద్దేశించి భిమగ్వర్యుని తనయాడు మి కేమియు భయము 

"లేదు. కొద్ది సేపటిలో కంటివెంట సీళ్లుకారుట నిలచివో 

గలదు. గంథములో చెప్పినశ్లు చేనీనాను. దీనిలో వబొర 

పాటున్ను "లేదు. వైర్యముగా పొమ్ము, అని పలికెను, 

ఈోగి ఇెడలిపోయిన (ది చీపటికి డాక్ట్యరుగారు పట్టణ 

మునుండి తిరిగి వచ్చిరి. ౮ గానే కుమారుడు జరిగిన వృకాం 

తమంఠతియు పూసగుచ్చినట్లు తండిికి మనవిచేసెను, తండి) 

అక్చర్య చకితుగై, రోథావిమ్ల క “ఇటువంటి ఆపసనవ్యవు 

పనులు చేయవచ్చునా? అని కుమారుని మందలించగా ఆతిడు 

“నాన్నగారూ! చేరు తప్పువమియు వేయలేదు ఈ వున్నక 

ములో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చేసినామీ అని (వశ్మ్యశ్తర 

ముసంగ్క, తండి)గారు ఆ వు_స్తకమును తీసిలోపల చూచిరి, 
తీరావరాడగా, చికిత్స సరిగానే ఉన్నదికాని, అసలా వస్త 

కము మనుష్యులకు శంబంధించినది కాదు, పశువులకు నంబం 

చిందినది (4 00010061 జరిగిన విషేయుమునకు వగచిన 

వార్రై డాక్టరుగారు కుమారునితో ఇకమీద ఎవుడును ఇట్టి 

పనులు చేయరాదనియ్యు అనుభవము కలవారియె ద్ద కొంత 

శాలము శితణ పొందనిబే, అనుభూతిని బడయసిబే ఇట్టి పనుల 

కుష్మశమింపరాదనియు "సాచ్చరిం చెను 

వ ఏద్య అయినను దానియందు నిష్పాతుడై న ఆనుభవ 

శాలిరొద్ద కొంతకాలము చక్కగ "నేర్చుళొని అచరణ సంబం 
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ధములైన కీలకములమ కెలినికొనిశవుడే ఆ విద్య లెన్సగ 
రాణ్ంచును, 

నీతి __ అధ్యాత్మ విద్య అతి సూక్ష్మ మైవది 

యగుటచే బహుకాలము సాధన చేపిత తృ్వమునుగ్రహిం 
చిన మహనీయులగు గురువులద్వారా అది చక్కగ 

బోధవడగబదు. గ్రంథముల ద్వారా ఒకింతయు,అనుభ 

వజ్ఞాలద్వారా వరివూరిగను విద్య లభింనగలదు, 

విషయ వాసన 

ఒకానొక పట్టణములో ఒక్ పెద్ద వ ర్తృకుడు కలడు, 

అతని అంగడిలో అన్నిరకముల వప్పుదినునులు దొటికును, 

వస్తు వులను చాల పరిశుభ)ముగ నుంచుటలో అతనికి ఆతెచే 

సాటి, అందుచేత అ వట్టణవాసులలో పలువ్రకు చారివారికి 

వీదై న పప్వుపదార్దములు కావలనివచ్చినప్పుడు ఆతిని ఆంగడిశే 
వచ్చుచుందురు. గొప్ప నిజాయితీ కలవాడని, మంచి వస్తువు 

లే వ్మికయించువాడని ౪ పట్టణములో అతనికీ ఖ్యాతి లభించి 

నది. వీతేణములో చూచినను అతని కొట్టు జనులచే కీటకిట 

లాడుచుండును, మధ్యాహ్నము ఖభోజననమయమున వాము 

ఒక గంటసేశ్ర మూసి వేయబడి యుండును, 
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ఇట్లుండ ఒకనాడు సరిగా మిట్టకుధ్యావ్నా కాలమున 

వర్తకుడు అంగడి మూనీ భోబనముచేయుటకు లోని కేగగా 

కిటికిలోనుండి ఒక భోతి అంగడిలోపలికి (వేశించెను. అది 

నలుదెసలు వరికించి అచట ఎవరును లేరని |[గహీంచినది. 

ఆత్తతే ఆశాఖామృగము నిర్భయముగ తర వని కొఎసాగించి 

నది. తట్టలు, బుట్టలు అన్నీ "వెతికీనది, అన్నిటిలోను చేతులు 

దూర్చినది. దాని కిన మైనది వదీ దొఆళలేదు, (పక్కనే ఒక 

చోట ఒక పెద్ద ఇనుపకూబా కనవించినచి, దాని మూత 

పడదో)చి దానిలో చేతిని ప్రవేశ పెట్టినది, ఇక దాని నంతోమ 

'మేమని చెప్ప వచ్చును! అందులో జీడిపప్పూ తాజానరుకు 

ఉంచెను. _ వానరము గుప్పెట నిండుగా దానిని పరిగహించి 

చేకిని బయటకు లాగాను. కాని చేయి రాలేదు. గుప్పెట 

"పెద్దదిగా నుండుటవలనన్కు కూజా మడ సన్నగా నుండుట 

వలనను చేయి బయటకు రాకుండెను. ఎంతయో తంటాలు 

పడినది. భగీరథ్యపయత్నము చేసినది శాని చేయి బయటకు 

రాలేదు, చేతిలో జీడిపప్పు ఉన్న ౦తవజుప గుప్పెట పెద్దదిగా 

చుండుటయుట్టి కూబాయొక్క- ఆ సన్నమూళతిలో చేయి పట్టదు 

వవ్వు వదలి జేనీకచో చేయి ధారాళముగా బయటకు వచ్చి 

"వేయును. కాని లి కోతికి పస్వామాద అశణావనందున, పవ్వను 

గూర్చిన వానవ బలముగా నున్నందున దానిని వదలటకు 

ఇష్టపడలేదు, పసు వదలనిచో చేయి బయటకు. రానేరాదు 
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ఇట్టి విపత్కర విపరీత పరిస్థితిలో ఆ వెనరమునకు నీది 

చేయుటకును తోచక ఆ చేతిని ఈడ్చుకొనుచు మెల్లగ నడువ 

సాగాను యి కూజాలో విగుసుకొనిపోయినందున కోతి 

కదలగనే కూజా [కిందపడి కోతతో బాటు కదలరాదొడగాను. 

కాబా (శ్రీందపడిన ర్ బ్లమును విని వర్తకిడు తేడాలున అంగడి 

లోనికి ప్రవేశించెను. కోతి యు క్క రాద్ధాంతమంతియు 

చూచి అతడు వెంటనే లోనికీగ ఒక దుడ్డుకట్డ కెచ్చి డాని 

పీవుపె ఒకటిరెండు దెబ్బలు వేసెను. శానిక్రోతి పప్వును వదల 

లేదు, మణీ రెండుదెబ్బలు వడినవి, అప్పటికీ వదలలేదు* 

'జెబ్బలవర్ష ము వడుచుంగడెను. కాని పప్పుమోది అసక్షీచే 

కరాజాలోని వేలిని ఆది విడువజాలకుండెను. విడికలిని అట్ల 

యుంచుటవలన వేయి కూజానుండి బయటకు రాకుండేను. 

అపుడు వర్త కుడు మటికొందతి నవోయమువే ళోతియెక్క- 

చేరని కూజానుండి బలాత్కౌరముగ బయటకులాగి కోతిని 

దూరముగ వెడలగొ శ్ష్లైను 

కోతి కకీరము గాంయయములచే నిండిపోయెను, అ బాధను 

ఆడి కొని తెచ్చుళొనను బాధకు కారణము విమయాక యేః 

విమయవాసనయే* పాపము! పప్పుమోది అన క్రి (పాణమునకు 
ముహు తెచ్చినది, మొదటనే ఆ వవ్వును వదలివెచినచో 

చేయి కూజానుండి నుళువుగ బయటకు వచ్చివేని బాధ 

తొలగియుండిడిది. కాని పాఫమా జంతున్స తన నంసార 
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మునకు లోబడిళోయ్యి అకోను చంపుకొనలేక, విషయయవాసనా 

(పాబల్యముచే పొొణమున కే ముప్పూ తెచ్చుకొనినది. 

ఆశే జీవుడు (ప్రాపంచిక దృగ్య వ స్తునముదాయము 

సైనను, బంధుజాలముపై నను మశుతిగమును "పంచుకొని, 

ఆశలకు. ద్విగుణీకృత మొనర్చి అగ్రి అ శొజాలముచే బంఫంప 
బడీ మృతే ఫ్ట్టేవత ఆసన్న మైనను, యమధర్మ రాజు (నోర 

ములు సలువుచున్నను వారిపై మమళ్వినును వదలలేకు 
న్నాడు. తల్ఫేలితముగ ఖోర దుఖుమును అనుభవించు ను 
విమయవాననా ఫలితముగ మరల వుట్టుచు, మరల వచ్చుచు 

జనన మరణ (దవావామున తగుల్కొ-ని నానాయాకనలను 

అనుభవించుచున్నాడు దృళ్యపదార్థములు నళ్వరములనియ్యు 

పరిపూర్ణ ఆనందమును అని ఒనంగలేవనియు కెలిసికెని 

వానిపై విరక్తి కలిగి శాశ్షత పరమాత్మను అ(శ్రయిం చినచో 

జీవుడు యమభబాధనుండి ఎవునో తప్పించుకొని యుండెడివాడు. 

అనంతొనందమును ఆనుళ్ళపించెడీవాడు. కాని బహుజన్మార్టిత 

విషయ సంస్కారము, నిమయవానన ఆతనికి అగ్జపడు మున్నది 

జీవుని దుఖమ.నకు శారిణమదియే, కావున (పశుత్నపూర్వ 

కముగ అన్హానిని తొలగించికొని జీవ్రడు సరమానంఏ మనుభ 

వించవ'లెను, 

ఫీతి :_ కథలోవి కోతినలే మానవుడు అశలను చెంచు 

కొనక విషయా స కిని ఐబలవజచరకీ త త్వవిచారణచే 
— జూ 
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దృశ వస్తు వులయెంక్క క్షణిఠత్వమును, దుీఖమి(శిత 

_త్వ్వమును బాగుగ తెలిసికొని, వానియెడల విరాగము 

గల్లి, శాశ్వత వరమాత్మ పె భక్తిని "పేంచుకొనవలిను. 

దంఃఖవంంనకం వదూలహేతంవు 

ఒకానొక (గామమున ఒక పురోహితుడు కలడు. ఆ 

(గాముములోని చేనాలయమున అతడు పూజా ౦కరర్థిములు 

బరువు చుండును. ప్రతివనము (కభాత నమయముననే లేచి 

స్నానసంధ్యా గలను నిర్వ _ర్తించుకొని జేవాలయమునకు వెళ్ళి 

తిన విధులను సక )మముగ నెరేర్చుకొని ఇంటికి వచ్చుచుం 

గును. ఆతనిది ఓక చిన్న "సెంపట్ని అయిల్లు అతడు కట్టిం 

చినదికాదు, ఆతని తం డీగాన్సి కాఠశాని కి ట్టించిశదికాదు. 

అతని వంశములో ఎవరో వూర్వికులు కట్టించినది. దానిని 

తరళర ములనుండీయు అతిని పూర్వజులు ఆనుభవించుచుండిరి. 

కొంత కాలము (క్రిందట వురోహీతుని తెండి) దానిని అనుభ 

వించుచురాగా, ఆతడు పరమవదించిన విదప ఆ యిల్లు వురో 

హ్తుని వశమయ్యెను, 

పురోహితుడు నస్వయంకృమీ చే ఉన్నత విద్యను చక్కగ 

అభ్యసించి విరామ సమయములందు విద్యాష్థలకు 
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"ట్యానన్లుక చెప్పుకొనుచు ఆచిరశాలములో కొంత నంపదను 
గడించెను. తనకు వితార్దితిముగా సంక్రమించిన ధనముతో 

అశ్హానినిచేర్చి ఆ గా)మమునందు నూతనముగ ఒక నుందర 

సువిశాల అధునిక రమణీయ భవనమును కట్టించి, ఒకానొక 

సుముహూర్తమున అందు గృవ్నాపవేశమును గానించెన్ను 

వంశపరంపర గా వచ్చిన తన సాతి ఇంటిలోని సానూనునంత 

టిని అపుడు నూకన గృవామునసు వెనువెంటనే ఆకడు తర 

లించివేయ దెడగిను పాలు పెట్టెలు మంచముల్కు ఒక్ర 

టఅనచేలి సామాను మొత్తము బండ్లపి నూతన భవంతికీ 

తరలిపోదొడగాను. ఈ పకారముగ పాతియింటిలోని వస్తువు 

లన్నియు బయటకు 'వెళ్ళినవి కాని ఒక్క-నస్తువు మ్య్మాళము 

అచటనుండి కదలి రాలేదు. ఆది ఒక నిలువుటద్దము చాల 

"పద్దది. ఏ పూర్వికులు చానిని తయారు చేయిందిరోకాని అది 

ఒక ఆద్బుళమైన పనితనముతో గూడిన వన్తువిశేషము ఆ 

నిలువ్రటన్దము గదినుండి బచుటకు రాలేదు ఏలయనగా, 

ద్వారములో ఆది పట్టలేదు. చ్యారము చిన్నది. అద్దము 

చెడ్డది. కావున ఒక చిక్కు-నమస్య వర్చడినది, ఆ (గ్రామము 

లోరు, పరికర (గామములలోనుగల సమా హేమా 

లందజు వచ్చి వాకివారి క గియుక్కులన్నిటిని పమోగించి 

చూచిరి కాని విపలులైరి, అద్దము బయటకు రా లేము 
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వురోహితునకు ఏమివేయుటకు తో చ శేదు. అ 

యూరిలో విశేవముగ పలుకుబడిగల వ్యక్తి యగుకఓ వలన 
అతడు డీ శ్రీముగ యోచించి ఊరి పెద్టలందరిని ఒకచోట నమా 

'వేశపఆచి అద్దము ఇంటి నుండి బయటకువచ్చు మార్గములు 

లను అన్యేవింప దొడగెను ఆ వురిజన మకోనభయందు 

ఒక్కొక్కరు చారివారికి తోచిన నలవోలను ఇచ్చుచుండిరి. 

సభామధ్యవాన ౦డీ ఒక స్పుర్గవమ ఖుడు "లేచి 'సభాసదులారా' 

నా వాక్యం అలకీంచండి. ఇది చాలా చిక్కునమన్య ఈ 

సమస్యను మనం దీగ్టంగా, దూరంగా, తీతుణంగా యోచించి 

తగుపరిప్కారం చేయవలసి యున్నది, మన (గ్రామములో 

ఇందరు "పెద్దలు, ఇందరు విజ్ఞాననంపన్న లు, ఇందరు శేముమీ. 

ధురంధరులు ఉండగా ఈ సమస్యను విడదీయ లేకపోవుట సము 

చితంగా తోచలేదు. ఇవుడు అద్దము బయటకు రావలసి 

యున్నది. ద్య్వారమో చాల చిన్నదిగా ఉన్నది శాబట్టి 

పాలీ ద్వారము కొట్టినెచి కొంత పెద్దదిగా చేసినచో అద్దము 

అమాంతముగా బయటకీ రాగలదు”. అని చెప్సి కూర్చుండెను, 

"వెనువెంటనే మరియెక వుర(వముఖుకు లేచి దాని క (పకా 

రముగ అశ్షేపణ వెప్పదొజంగనుం 

“మహాశయా! మోకు చెప్పిన ఉపాయము భాగానే 

ఉన్న దికాసి, తేరకరములనుండి ఆవిశ్ళన్న ముగ వచ్చుచున్న 

ఇంటిని పగులగొట్టుట న్యాయసమ్మకము కాదు ఇల్లు యథా 
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ఉపాయం ఆలోచించండి! అవుడు మఆీయెొక సభ్యుడులేచి 

"అయ్యా ' నామాట అలకీంచండి, అద్దం "దది. ద్వారం 

చిన్నది. కాబట్టి ఆజ్బాన్ని రెండుగా చీలి స్త నుం*"యా సంగా 

బయటకు పోతుంది. ఆని విజ్ఞాసపూర్వకమగు సలహా నొగం 

గగా తయణమే. (పక్కనున్న వాడు శేచి 'మహానభావా |! 

ఆంతపని చేయశండి. అద్దాన్ని వీల్ళడానికీ దానిమోద కత్తి 

పెడితే అది రెండుముక్కలు కావచ్చు, పదిముక్య-లు 

కావచ్చు అది వారి వారి ఆదృష్టంపై పె "ఆధారపడి ఉంటుంది 

అని పండ బద్దలుకొట్టి నట్లు ఇెన్పీ శఊరకుండెను. 

ఈ వకారముగ ఆ సభలో వాదోపవాదములు చెల 

రీ౫ను, సమస్యకు తగు నిర్ణయము కదరా లేదు, పూర్వపు. 

వృశిపషకమ లు "లెక్కలేనన్ని వచ్చిపడెను,. వారి వాదనినాద 

ములతో భావసంభుర్ష ణలళో నభొస్థలమంరియు ప్రతిధ్యనింప 

దొడగను. కాని సమస్య వమ్మాలైం పరిష్కారము. కా లేదు. 

అట్టి విపత్కర విపరీత పరిస్థికియందు ఒక వృద్దుడు సభామధ్యము 

నుండి చివుక్కున లేచి య్యా! నభానదులారా! మో లో 

మోయ తగువులాడుకోవద్దు, ఇది ఒకరిపై ఒకరు కారాలు 

మిరియాలు నూరిపోస.కొనే సందర్భం కాదు ఒక బటిలమైన, 

విజ్ణానవంతిమైన సమస్యకు పరిపా-రిం అలోచించవలనిన 

సమయమిది, అద్దం ఖద. టికి రావటాసికీ ఆండలూ నారి వారి 

సలజోలు ఇస్తున్నారుః నుంచిటే. చ్యారం చిన్నది, లోనగల 
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ఆద్దం "పెద్దది = ఆని ఆందలూ ఉద్దాటిస్తున్నారు. శాని ఆకలా 

అద్దం లోవలికి ఎట్లారాగలిగిందో ఊహించండి. "పెద్ద అద్దం 

చిన్న ద్వారం గుండా లోపలికి ఎట్లా వచ్చింది! దీని చెవరై నా 

ఆలోచించారా * ఇపుడాలో చించవలసిన ముఖ్యవిషయం 

అద్దం ఇయతికి ఎలా పోతుందని కాదు అనలా అద్ధం లోపలికి 

ఎలారాగలిగించి ఆని."-వృద్ధుని నమయోచితమగు వాక్యమును 

విని నభ్యులెల్లరు ఛీమ్ భేష్ అని సంతోషముతో చప్పట్లు 

కొట్టి అలోచనానిమగ్ను లె రి. 

సీ8ి ఏ లోకములో జనులు 'దుఖ మెట్లు తొలగ 

గలదు? దుఖము తొలగుటకు మార్షమేని! '" అని అలో 

చించుచున్నారు. శానీ మహర్టులగువామ “అసలు దుఖ 

మెటు వచ్చినది 1!) అని యోచించి అజ్ఞానమువలననే చేనాము, 

"జవాను వలన దుఃఖము వచ్చినదని గు_ర్తెతీంగి ఆ అజ్ఞాన 

మును ముందు తొలగించివై చినచో దుఃఖము దానంతట 

అదియే తొలగిపోగలదని నిశ్చయించి అద్దాని నివారణకై 

జనమును అత్మవిచారణను లోకమున చక్కగ (పభోధ 

'మొగర్సిరి. 
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ఒకానొక పట్టణమందు ఒక చిన్న ఉద్యోగి కలదు" 
అకనికి నూతనముగ వినాహమయ్యెను, భార్యగారు శావుర 

మునకు రాగానే ఒక చిన్న చిక్కు. నమున్య ఏర్ప డెను,అర్థాంగిక 

వంటచేయుట రాదు. భర్తకు ఆసలేరామ. అట్టి విపత్కర 

పరిస్థితియందు వమిచేయవలెనో తోచక భర్త (ప్రతిదినము 

పట్టణములోని ఓక హోటల్ నుండి భోజనము తెవ్ఫించు 

నదుపాయమును గావించెను, వారిరువుకికిని సరిపడ భోజ 

నమును ఒక శ్యానియర్ నిండ పెట్టుకోని ఒక వీ ల్ల వాడు 

హోటల్ నుండి "కచ్చి ప్రతిదినము వారికి ఆందకేయు 

చుండెను. ఈ్యపకారముగ కొద్దిరోజులు గడువగా భోబనవు 

"లేటు విపరీతముగ పెరిగిపోవుటవలన ఆ వద్ధతి-అనగా హోటల్ 

నుండి భోజనము కేన్పించుట-వారికి శాల దుర్భరముగా 

తోచెను ఉద్యోగమా చిన్నది, ఆచాయమా న్వల్పము, 
భోజశాదికములా అధీకము శాజొచ్చెరు. 

ఇట్టి పరిన్థితియందు భార్యాభర్త లికువుగును ఒకరోజు 

సమావేశమై ఆ చిక్కును అధిగమించుటకు పర్యాలోచనలు 

'శేయదోొడంగరి. ఒక్కొక్కరు కొన్ని కొన్ని నూచనలను 

గావించిరి భోజన సదుపాయము చక్క-గ సాగిపోవుటకు 

వ్యయము తేగ్గిపోవ్రటకు వయే సాధన విధానములు కలవో 

వాటినన్నిటిని గూర్చి ఆ దంపతు లిరువురును కూలంశవముగ 
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చర్చించిరి, తుట్టతుదకు వారిరువురును వీక్ గివముగ ఒక్ష 

తీర్మానమును గావించుకొనిరి, ఆ తీర్మాన పశారము ఇక 

మోదట ఒక నెల రోజులవరకు మామే హోటల్ నుండి 

భోజనము లెప్పించుటకును, అనెల రోజులలోపల వారిద్దమమ 

పాఠ కాన్ర్రుమును ముల్ణిముగ నభ్యసించి వంట నేర్చుకొను' 

కును, ఆ తదుపరి వారీ భోజనసామ్మాగిని_ పట్టణమునుండీ 

శెన్పించుకొని స్వయముగ వంటచేసి కొనుటకును సిద్దపడిరి. 

ఆ ప్రశారముగ చేసినచో అహారవ్య యము చాల తెగ్గివోకలదని 

చాకు అభిపాాయపడిరి 

మటునాడు ఆ దంపతు లికునవు ఏను ఊరిలోని వుస్తళ 

శాలకు మ్మ ఒక పాక శాస్ర (గ్రంథమును కొని తీనికొనివచ్చిరి. 

కాత్రింబగళ్లు. ఇద్దరును డాని ని మళ్ణాముగ చదెవివైచిరి, 

వుస్తకిమంంయు పూర్తి అయిన పీదప ఒక సుముహూర్త 

మందు వంటపని ప్రారంభించిరి, అదినమున ఉదయము ముందు 

గనే నిద్రలేచిభా ర్యా భర్త లిువురును స్నానాదికములను 

నెం వేష్పుకొని పాశ శాస్ర్ర్య్మగంథమును ముందుపెట్టాకాని 

దానిలో 'వచ్చబడినప) కారము తు, చ, తవృకుండ చేయుటకు 
సంసిన్ధులెరి, 

పుస్తకములో పాయ్యి అఎకవలెకరి ఆని ఉండుటచే 

వారెద్దరును ఓక కట్టనిండా పేడ కెచ్చి పొయిిని వాగు 
అఆలికీర. తదుపరి (గ్రంథమును చూడగా “పొయ్యి మోద 
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పాఠనుంచవ లెను” అని దాసి యందుండుటను ఒకస్మాతను 

శుభ్రముగా తోమి పొయ్యివై నుంచిరి. వీన్ముట “ఒకటిన్నర 

శస కొలిది నప పోయవలెను, అని (గ్రంథము నందుటవలన, 

వారు తమ వీధియందున్న ఒక వర్తకుని యింటిళలోగల కొలత 

పాత) శెద్చి ఒకబొట్టు తష్కవగాని, ఎక్కువగాని లేక సరి 

సమానముగా ఒకటిన్నర శేష సీను ఆ ప్యాతలో పోసిరి తెరు 

వాత “ముప్పాతిక శేరు బియ్యం దానిలో పోయవలెను” అని 

ఫు స్తకమునందు వా్రాయబడీ యుంగుటవలన చారిద్దరును అజే 

కొలతలో బియ్యమును శెచ్చి తాగుగ కడిగి ఆ పాత్రలో 

పోసియుంచిరి. ఆరగంట చదాటిీనది బియ్యము ఉడకలేదు, 

గంట చాటినది. ఒక్క_గింజై నను ఉడకలేదు, ఆ దంపతు 

లికువుకును ఆక్చర్యచకితులగుచుండిరి. 

వీకారణముచేత బియ్యము ఉడకచేదు? వుస్తకములో 

చెప్పిన వికారము పొల్లు వోకుండ చేసినామే | అని వారిద్ద 

రును తమలో కాము భావించుకొనుచుండ ఇంతలో (ప్రక్క, 

యింటి స్నహీతుడొకడు ఆచటికివచ్చి, నాకు చేయుచున్న 

డాని నంతను పీక్రించి “ఏమండీ! పొయ్యిలో కడులు పెట్టి 

మంటశేయశేడేమి 1 అని ప్రళ్నింపగా “ఆ విషయము పుస్త 

కమందు 'తెలుపబడి యుండలేదు' అని వాము ఖచ్చితముగ 

సమాధానము జెప్పినెచిరి వారి వాక్యములను సిని 

చే హితేడు పకపక నవ్వి “శు స్తళముసందు కెలుపబడినదానిని 
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అనుభవజ్ఞుడైన వ్యక్టియొద్ద నేర్చుకొనుట ఉత్తమము. 
అఆవ్రుడు మామే డానికి నంబంధించిన వివరములు వద్ధతులు 

ఆచరణాత్మక (వయోగములు చక్కగ కెలియగలవు అని 

చెప్పి వెకలిపోయిను. ఆతడు వెడలిన వీచమ్ముట భార్యాభర్తలు 

పొయ్యిలో మంట పెట్టి అన్నమును తయాకు 'ేనికొని భుజంచి 

సం తుమ్టు లెరి, 

నీతి; సామాన్య విద్యలకే గురువు అవసరమై 
నవుడు, ఇక అతి సూక్ష్మమైన అధ్యాత్మవిద్యకు అవన 
రమని వేఖుగ 'తెలుసవక్కరలేదు. గ్రంథములను 

చక్కగ చదివి, వానిలోని విషయములను సద్దురువు 
ద్వారా బాగుగ వభ్యసించి, అనుషాన వద్ధతులమ వారి 

నలన లెస్సగ తెలిసకొని మానవుడు కడతేరవలెను. 

అధాత్మవిద్య అచరణాళ్శక'మైవ విద్యయేకాని వాచా 
విద్య కాదని ముముక్షువులు క్లీప్రాయందుంచుకొవ 

వలెను, 



సాధనయంందు అ(వవంత్తత 
చా్రాహ్మీస్థితిని, కై వస్థితిని అంక్యకాలము వఆకును 

సాధకుడు కాపాదుకొనుచునే యుండవలెను, వలయనిన 
మాయ బలీయమైనది, ఆది ఓడిపోయినట్లు నటించి ఆమాం 
తముగ నొక నమయమున విరుచుకువడును, అది నినుకుగక్సిన 

నిప్పువలెనుండును. సాధకులు బహుజాగ త్రగ నుంథవలెను 

“The mind has the knack of making the unwary aspi- 
rant confldently think himealf its master whilein factit 
makes a 1006688 fool of him ” 

మనస్సు తాను జయింపబడినట్లు సాధకునకు తోవింప 
జేసి ఎవుడో ఒకవుడు (సాధకుడు అజాగత్తగ నున్నవుడు) 

ఆతనిని చల్ల గా కిందకు బడ్యదోయును. ఇదియే చానికెలివి. 

“ఫ్థిత్వాఒస్యాను న్త కాలేసి (బ్రహ్మనిర్వాణమృచ్చ్భతి” 

(2-78) 

(బ్రాహ్మీ స్థితిని, (ఆక్మజ్ఞానమును, ఇండ్రియన్యిగవా 

మును) ఆంత్యకాలమందుగూడ ఎవరు కలిగియుందురో అట్టి 

వారు నిర్వాణరూవమగు మోతమను బొందుదురు, జీవిత 

మంతయు చక్కని సాథగ వేయగలుగువాడే ఆంత్యకాల 

మంటు అట్టి అత్మ స్థితిని శాపాడుకొనగలతని ఎవరును మజువ 

రాదు, కావున అంక్యకాలమువజకను మాయను నమ్ము 

రాదు. సాధనలో ఆపమత్ఫుడై యుండవలెను 
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పూర్వము మవామ్మునీయులలో “ఆవామ్మద్' " ఆను 

మత గురువుండెడినాడు. ఆతనికి అనేకమంది శిష్యులుకలకు, 

జీనితకాలములో ెక్కూసాధనలు చేసిన మనాత్ను వకడు, 

ఇట్లుండ నొకవుడాతవికి అంత్యకాలము సమిావించినది. పడకపై 

పరుండియు.జిను, కన్నులు మూతపడ బోవ్లుచుండెను, పక 

చుట్టును శివ్య కోటి చేరి పరిశర్య చేయుచుండిరి. ఆ సమయ 

మున గురువుగారి నోటినుండి వదియో రు! కబ్బము వచ్చుచు 

న్నట్లు వినివించినది. జ్యగ_త్రగ అలకీంప 'ఆభీ సహీ' అను 
పదములు వినిపించెను అనగా “ఇప్పుడేకాదు” అని దాని 
యర్థము, అశటచేరిన భక్తకోటికి అంతికును దాని్ఫావము 

శలిసికొనవలెనని కుతూహలము కలిగి గురుమవో రాజుగారిస 

అడిగిరి. అతడిట్లువెస్పెను, “భక్తులారా! నాకు అంత్య కాలని 

సమోావించినవని కెలిసిఖాని క్వ తను (మాయ నాదగ్గజగు 

వచ్చి “అయ్యా! ఇంతవజకు అనేశమందిని వారిజీనితముల్" 
వదియో యొక సమయమున నేను బుట్టలో వేవికొనుచుంటిసి. 
సీవుఒక్క_వవే బహుజ్యాగ _త్తిగ నున్నవాడవై నా వలలో 
పడకుండ తప్పించ క్రోంటివి! ఓహో ఎంత గట్టివాజవయ్యా!” 

అనిపలుకగా నేను “అభీ నహీ? ఇప్పుజీశాదు ఆని దాని! 
జవావిచ్చితిని అశగా “నేనింకను నిన్ను జయించినట్లు చెప 
కొనలేను, వీలయానిన, ఇంకను ఒకటి రెండు శ్యానలు ఇ 
యున్నవి, ఈ లోపల చేను అజాాగ _తృగనున్నచో తచ్ణమే 
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నీవు నిన్ను మోసగించగలవు. చివరిశ్వాసవఅకకూడ నిన్ను 

నమ్మరాదు ఆని చానిశో ఇెప్పితిని” అనిపలికి గురువు నిర్యా 
ణమును బాంగెను, శిష్య లదినిని తాముకూడ తవు సాధనల 

విషయవ-లో బహుజు"గరూక ప్రై మెలగిరి, అనకట్టలో లక 

చిన్న రింభ)ముపగిన చాలును దానిగుండ నీరు (గ్రవహిచిం 

అదియే |,కముకవుముగ పెద్దదై తుదకు కటశజే ంచి 

చేయ ను అక్ మనణ్భను యీ Mn 

నియమోంల్ల ంభునమునకు అనుజ్ఞనడుగును, అవుడు జాగ త్తిగ 

నుంజవలేను. దానికీ సవాత్రను సందు ఇవ్వరాదు, 

పీతి_ మసన్సువు జాగ్రతగ వరిశీలించుచు 

దానియందు. ఏదోషములు ప్రవేశింవకుండులాగువ 
0 

రాదవవెసు. నిరంతర చై వభావన గలిగియుండ ల 

వలను, 



వకా[గ్రత 

వూర్వము అవభూూత చక్రవర్తి యగు దత్తా కేయుల 

వారు చేశాటనము చేయుచు ఒకానొక మూర్ష్గముపై పయనించు 

చుండిరి ఆ మార్గము ఒకచోట రెండుగా చీలిపోయెను, 

ఎబు పోయినచో తాను వెళ్లవలసిన (గానుమువచ్చునో 

దత్తా ల్రేయునప శెలియలేదు అందుచే నలిడు ఆ రెండు 

మార్గములకూడలి యొద్ద నిలబడి. దిక్కులు ప౦కించుదు దారి 

'శలినినవ్య క్షి 'యొవరై న ఆటువైవువచ్చునేమోయని బహు 

శాలను వేచియుండను. కాని ఒకడును అవైఫురా లేదు, ఆది 

నిర్భనప) జేకే ముగ గన్పనైను, సమోవముననే ఒక నది (వ 

హీంచుచుండెను, ఆ నది వడ్డున ఒళ 'బెగ్తవాడు నీటిలో 

గాలమునైచి చేపలు పట్టుకొను చుండెను. దత్తా కేయులు 
అవేపలవానిని జాచి ఆతడు తినకు మార్గము శెలుపగలజేమో 

యని భావించి ఆకనిని బిగ్గఆగా "కేక్య వేసెను కాని అతడు 

పలుకలేదు, ఓయీ! వమూర్గముద్యారా ఎడలినవో నేను 

'వెళ్ళవలనిన గాముము వమ్చునో చెవ్వమా!” ఆని అతనిని 
గూర్చి దత్తా తేయులు మరల పెద్దగా అరచెరు, శాని సలిరము 

"లేక పోయెను, మరల నూడవసారి శేకవేసను, ఫలితము 

పూజ్యము 

ఇ గత్యంతరము లేక దశ్తాక్రేయులు శానేల బెస్త 

వాని యొద్దకుపోయి ఆతని వీపుతట్టి “నాయనా! మూడు పర్యా 
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యములు బిగ్గరగా కేకేసి నిన్ను పిలచిలినే, పలుక లేజేది ? 
నీకు వినికిడిశ కి వమైన లోవించినదా? ఇంత సమీపము. నుండి 
"పెద్దగా ఆరిచినను సీస అకబ్బ్దము వినిపించకుండుట ఆశ్చర్యము 

గామన్నది, వశారణముచేత నీవు పలుకలేదు!..ఆని యడుగగా 

'బెర్తవాడీప్రకారముగ (పత్యు త్స రమిచ్చెను.. 

“మహో పభ! తామెవరో నాకు తెలియదు. నాకు 

వినికిడిళ కి చాల చక్కగా ఉన్నది. చెవుడు వమా లేను లేదు 

అయితే శాము బిగ్గఆిగా 'కేకవేసినను నాకు విసివించకపోవు 

టకు శారణము కలదు, నేను నీటిలో గాలముదృష్టితో డాని 

వైపు మాచుచున్నాను. చేవ పడునేమోయని అతురతతొ 
వీక్రించుచున్నాను. “జెండు ఇంకను మునగెజీమి?ి_ అను 

విచికిత్స ఒకటి తప్ప తక్కినభావము "లెవ్వ్యు నాయంతఈకరణ 

చున మదలలేదు నేను దాదాపు జగత్తునే మజచిపోయిలినని 

చప్పవచ్చును. ఒక్క చేప ఛావనయీ నా యంఠరంగమ న 

శిరుగాడుచున్నది. ఇక్కా-రణమున తమరువచించినది నాక్ 

శ)వణగేచరము కాశయుం డెను. మహాశయా! శతుమించుడు. 

నావలన గొప్ప ఆపచారము కలిగినది, తీమవంటి మహాత్ము 

అకు క)మకలుగచేసీనచాజనై_ తిని 

'జెన్తవాని హేతుపూర్యక వాక్యములను విని దశ్తాకే) 

యులు పర్యను బొంది అహో ! ఒచికర్చమునమా చేపకొ ఆకు 

ఈత జెట్టి వశాాగతిను అవలంచిం వెను! వ)పంచముచే మజుచి 
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పోవునంతటి తీవ)వ కౌగతను ఈతడు సాఫించెను. ఇట్టి చక్క-టి 

వకాగత ధ్యానవిష్టులకు ఉండినవో ఇక మోము పొందుడి 

నళ్లుకదా! వ వకాగత, వదృళ్యపవంచ విస్మరణ ఈ బెస్త 

వాడు ఒక చిన్న చేపగౌజకై ఆవలంబించెనో, అట్టి నళ్యాగత 
లో ఒకానొకభాగయైనను ఛగవంతునియొక- పొదవద్మములు 

ఛ్యానమునందు వినియోగింపబడినచో మనుజుడు మహోన్నత 
అధ్యాత్మికళిఖరమును చేరుకొనగఅడు! ఈ (పకారముగ బెస్త 

నాడు నాకు చక్కని పాఠమును నేర్పిన వాడాయను,. అని 

దత్రా(త్రేయులు తనలో పర్యాలోచించుకొని అఆచేపలవానిని తన 

గురువుగా ఖానించుకొ నెను, (వసంచములో ఎచడిచల వయే 

వదార్థమునుండీగాని, వయ వ్యక్తి నుండికాని గుణపారము 

లభించుదుండెనో, అయా పదార్థమును, ఆయా వ్యక్తిని తన 

గురువుగా దత్రాత్రేయులు పరిగణించుకొను మండెను. ఈ 
వ)శారముగ ఇజువది నలు/సపు గురువులు దక్తాతే)/యులప 
వారి జీవితకాలమునందు వర్చడిరి. 

నీతి: ఏ ఏకాగ్రత ఏ కార్యదక్షత, న నియ 
మనిష్ట పాగివంచిక జనులు తను తమ అభిలషితకార్య 
ములను సాధించుటయందు వినియోగించుచున్నారో 
అన్దానిని జి వధ్యానమందు, మోక్తసంపాదనమందు 

a రూ ' 

వినియోగించివచో అచిరకొలములోనే మనుజుడు 

ము క్రి ధామమును నిశృయముగ చేరుకొనగలడు. 



దైవ దర్శనము 
ఒకానొక పట్టణ వినర (ప్రాంతమున వకాంత (వదేశము 

నందు ఓక పర్ణకుటీరమును. నిర్మించుకొని సాధువుగంగువు 

డెకడు థ్యానాదులను నల్పుకొనుచుండేను. పట్టణములో 

జిజ్ఞానువునై న భక్తులు కొందు అవుడవుడు ఆ మహాత్ముని 

యొద్దకు వెళ్ళి ఆధ్యాత్మ న్షే[లిమున లమకుగల నంబేహముూ ను 

అశనికి కెలియజేసి వానిని నినారించుకొనుచుండిరి, ఆను 

వజ్ఞడై న ఈ తపన్వి తేన దర్శనమునకు వచ్చుచుండిన ఈ 

ముముతువులందతీకిని చక్క-న్మిపబోధము గావించుచు పరమా 

ర్థపథమున వారి కెంతయో నవాయకారిగ నుండెను, 

ప్రతివెనము మధ్యావ్నా సమముమున ఆ సాధువు 

పట్టణమునకు బోయి ఫికాటనయు చేసికొని (వసాదమును 

అక) మమునకు తీసికొనివచ్చి భుజించుచుండెడివాడు.. ఈ 

(ప్రకారము భికాటనమునకు (ప్రతినిత్యము ఉఊరిలోనికి. పోవు 

చుండుటవేలనను, తిన ఆశ్రమమునకు వచ్చిపోయేవారితో 

వంభావణము నలుఫుచుండుటవేలనను జనులరొక్కో- మన స్త 

త్వము అతంకీ చక్కగ ఆవగాహనమయ్యును, (పతివారుకు 

చెవదు పని చేసికొని బన్మసావల్యమును ఖకీయవలయుని? 

కుతూహలము గలిగియున్నప్పటి!ని, ౪ దై వదర్శచము నకు 

వలసిన పాధనగంప త్తిని గలిగియుండక, అజ్యాగత వహంచి 

యుం మును ఆతకు గమనిం చెను, మజీయు పాపభూయిస్టే 
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మైన మనన్సు గలిగియుండి, ఆబ్దానిని పునీత "మె సర్చకయు, 

ఒనర్పుటకు యత్న మైనను చేయకయి' "జీవుని అమాంతముో 

నందర్శింపవలెళని వారు ఉబలాటపడుచున్నట్టు అతడు గుర్త 

టీంగి, చిత్తము నివ్మ-బ్మవమైం పాపరహితమై యున్నవుడు 
మామే - భగవంతుడు. గోచరించునను పరమన 
వారికీ కెలియులాగున చేయుటకై అతడు ఉపాయమును ఆనే 

మింప దోడూను 

ఒకనాడు ఆ సాధ్ధువుగారు పట్టణమునకు బోయి ఒక 
శీమంతేనకు తన అభిమతమును తెలియ జేనీ ఆద్దానిని కార్యా 

న్వితి 'మునప్పుట్నకి అతని ననాశారమును ఆభ్యర్థించను. 

గ్రీమంతుడు అన్విషయమున తన చేత్వనైన సహాయ మంతయ్య 
చేసెదనని సాధువుంగవునితో నుడివెను. (శీమంకునకు ఆ 
నగరమున ఓక దివ్యమైన నిశాల భవనము కలదు, ప్ర ర్రికళ్ళు 

ముద్య్వలెన వ్యాపార నన్తువులను నిలువచేయుట కై ఆతడు 

చానిని ఉవయోగించుచుండిను. ఆది ఖాళీగా ఉండియుండు 

టను గమనించి సాధువుగా బక నెల రోజులు పూజాజప 

వోనూదులు అద్దానియందు బమువుట్నకై డాగిన్లీ త్రనకు బప్ప 

చవ్వులాగున కోరగా శీ్రీమంతు డందుల కంగీకరించెను. 

వెను వెంటనే ఒక నుముహూ ర్తృమున సొధువుగారు 

ఆ భవంలియందు పూజా జన హోమాదులన (ప్రారంభిం చెను* 

తెలువులన్ని యుమూన్నీవైచి, పెద్దగా మంత్రములను ఉచ్చంరి౨ 
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చూదు అప్పుడప్పుడు స్వాదవఅని పలుకుచు అగ్ని వనోతమాన 

ఆహుతులు వేయుచు, దాడాఫు ఒకో నెలరోజులు కర్మ కొండ 

సంబంధమైన వేవేవో (క్రతువులను అఆనువిశాలభ వన మున 

నిర్యహిం'చెను,మాసాంతము న నీ)మంతని ద్రవ్యనవోయముడే 

ఆతడు ఒక కరప్మతమును అచ్చు వేయించి చేలకొలది ప్రతులను 

ఆ పట్టణమందును, పరిసర గాగమములందును జనులకు వివిన 

పంచి పెట్టించను. ఆ కరపత్రమున ఏమి తెలువబడననగా _- 

“ఈనెల 81వ తేదీ రా8ి) 8 గం.లకు ఈపట్టణమందు "నెలరోజుల 

నుండీ నిర్విరామముగ బవ రప పూజా హోమాదులుబరుప 

బడిన భవనమునందు జేవుడు (వత్యతము కాగలడు, కాబట్టి 

"జీవుని చూకదలచిన చారోందజును 'వేళశనరిగా వచ్చిదై వదర్శన 

మొనర్సుకగని కృతార్థులు కండు! 

అఆ వాక్యములను చదువు కొనిన వారందబున్ను 

భగవద్దర్శనభాగ్యము తమకు తప్పక లభించగలదని నంతో 

పాంఠరంగులై అనందడోలికలలో ఊగులాడిరి. ఎవ్వకిప్యూడు 

ఆ సుదినను వచ్చునాయని జనులందలును వేచియండీరి, 

సాధువుగారు ఆ భవనమున పూజూపోమాదులు రో బు ల 

తిరబడి చేసినందువలన కరవత)ములోని దై వదర్శన గంబథ 

మైన చాక్యముబై. (వజలకు గటి ట్టి నమ్మకము నర్సడెను, 

చివరికి ఆరోజు రానేవచ్పైను, సాయం తమగుసరికే 

నుదూర (ప్రాంకములనుండి జనులు తండోపతండములుగ 
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ఆ సట్టణమునక వేందొడంగిర. వారివారికి ఆనుకూలపడీన 

నావానముల్వవె వేనకు చేలుజనులు భవన సమీపమునకు 

వచ్చుచుండిరి. భివన మంతయు ముముత్సువులచే జి జాను 

వులచే, తై వడర్శనాభిలాదుల చే క)క్కి-రినిపోయెను. సరిగా 

శాతి) 8 గంటలయ్యునుం సాధువ్రగారు [పకటించినదా నినిబర్లి 

సరిగా అ నమయమునకు అందరికీ జేవుడు కనివీంచవలయున., 

శాని అట్టు కన వీంచ లేము, అరగంట దాట్నదె, గంట దాట్నడి 

శాని దై వకర్శన మువరికీసీ కాలేదు. అపుడు స)జలందేజును 

వాతోత్సాహాలై వేదిక వై ఉన్న సాధువుగారితో, 'అయ్యా! 

జేవుడుఇంకను కనువించలేజేి?”అని ప్రళక్నింప అమ, ్రహనీయు 

శున్నత స్వరముతో అచట అనీనులై యున్న బనాసీఠము నబీ 
శించి యిట్లు పలికేను.... 

'జ మహాబజనులారా! జేవుతు తప్పక కోనివించును, చేను 
_్రకటించినడానిలో వీమ్మాతము అసత్యము లేదు, ఆయి'కే 

పానములేని వారికి మాత్రమే జేవుడు కనివించును శాబట్టే 
మోమిో హృదయములను ఒకింత పరికోధించి మూచికొనుడు, 
వ ఒకింత పాపపంకిలము మోాయందున్నను అది టబైవదర్శనము 

నకు అన్జుగానుందును.” ఆ వాక్యములను వినగనే (వతివారును 

తమతమ చిర్తములను నంకోధించి చూచుళొనగా పాపరహితి 
మైవ స్థితి వి ఒశోరికిగూడ శానరాదయ్యెను తమ తమదోవము 
లను కామే లోలోన వగచుచు అచట బేరచవారిందజు 
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ఒక్కొక్కరే &రోగమనమునల్ప నారంఖించిరి. మనస్సు 

పాపభూయిష్ట్రముగ నున్నంతవలకు, సచ్చరితి), నగ్మార్థావ 

లంబనము లేనంతవజకు "దై. వదర్శనము దుర్గ భమను స్య 

మును ప్రజలు గు ర్తెతీంగి అనాటినుండియు సాధుమకాత్ముసి 

వాక్యములపై అచంచల విశ్యానముకలన్నారై, పాపకార్యము 
లను త్యజించి పన్ని కాచరణ కలవారైరి. 

సీఠి :. ఆపవితహవృదయముళో ఎవరును _దెనమును గాంచ 
బాలక, _దెవదర్శనముస్నకె నిమ్మ-ళంక చిత్తము ఆత్యావశ్య 

శమ యున్నది. కావున జనులు పవిశా)చరణ కలన్నారె తను 

చిళ్తము లండలి దోషములను, పావములను వుణ్యనంషాదన 

ముశే దూరీకృతమునర్సి, తిళ్ళలితముగ _దెనసాశా కార 
'మొండి జీవితమును చరికార్థ మొనర్చుళొ నవలయును. 

తస్మాత్ జా(గత! 

ఒకానొళ గ్రామమునందు దాదావు ఇయ్యి ఇండ్లు 

కలవు, (గ్రామస్థులతో "పెక్కు.మంచి వ్యవసాయమే జీభనముగా 

(వరి దినము ఉదయము చద్ది తినగనే ఆ గా)మస్థులు వారి 

చారి పొలములకుబయలు బేరి బెల్లి దుక్కి. దున్నుట, ఎరువులు 

వేయుట, కలుపులిశీయుట, నేల చదరపెట్టట మొదలగు 

సద్యవు పనులలో నిమగ్నులై యుందురు. వారిలో చదువు 
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వచ్చినవారు ప్రతిదినము వార్తాస్మలికలు సమయము దొర క 

నడు చదువుచుందురు. టకనాడా గా9మస్తులలో నొకడు 

వార్తాష్మరీకయందు (వభుత్వమువారు కావించిన ఒక చిన్న 

ప్రకటనను చూచి దానినిగూర్చి తక్కిన (గౌమన్థులందజికిని 

, ఎజీంగించెను. ఆ [పకటనయం డీ (వశారముగ గలదు. 

* జనాభా "పెరుగుదలదృష్ట్యా ఆనోరోత్చ త్తి కంటు 

పవకుండ నుండుటకైై (దభక్వమువారిపుడు ఆధికాహోరోత్స త్రి 

(వశళికను (Grow more food campaign) చేజట్టినారు తదను 

సారము వగాామన్థులెనను తేమ గా)నుమునందు ఎక్కువ 
వంట వండించినచో ఐదువేల రూపాయల పారశోషీకమును 
నారు బడయగలరు." 

ఈ పకటననుగూర్చి 'కెలిసికొనగనే ఆ గా)వస్టు 
లందజును ఉక్సాహభరితులై ఆ పురస్కారమును శామే 

ఖబడయడోవలెనని కృతనిశ్న గ్చ్యా లే తద్విమయామై చర్చించుటకును, 

గా )మన్థులలో ఆ విషయమై తెలియనివారికి. "కలియ బెప్పాట 
కురు, కార్యాచరణలో ఎదురగు అవరోభములను చాబుటకు 

పలనిన ఉపాయములను అ'న్వేమించుటకును అధికాహారోల్పిత్సికి 
అవలంవిం చనలనిన సాధన 'లేవేవి కలవో చాని న న్నింటిని 
హాలంకవముగ బేట్టారిం మటకును, ఓక (ప్రక్యేక సమావేశ 
మునకు గామ స్పద్టలే కాక గాంమములోని అంద జును 
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వోజరైరి, గాంమన్థుల అసభయ౦దు ముఖ్య చర్చనీ 

యాంకోము అధికాబరోత్ప్సరి,. 

సభలో టకొక్క-రు తమ తమ అల్లి పాయనును 

జెలీబుచ్చ దొడం?రి, కొందజు (గామనులు అ వేశముతో 

కూడినవారై ఏ వధముగానై నను ప్రభుత్వ పారితోవికము 
తమ గా)నుముస కే వచ్చునటుల త్మీవముగ కృషీ చేయవలె 

నని హెచ్చరించుచు బల్లగుద్ది ఉపన్యాసము చేయసాగిరి 

కొందజు తమ అవర్షళ వాగ్షోరణిని (వదర్శించుచు తము వాళ్ళ 

నుళ్ళ-లివే నభ్యులను ఉజ్జూతలూగించుచు ఆవోరమును 

గూర్చిన అధిళోత్సత్తియొక్క- అవళ్యశఠను ప్రజలకు వృాద్లత 

మొనర్చజిెచ్చిరి, శః (వకారముగ అనాటి నభ బహు 

మనోరంబకముగ, బహు ఉళ్సావాముగ, జనుల వృదయాంతి 

రాళములో అవేశమును -కీకె త్తించునదిగ నుండెను, ఎట్టశే 

లకు ఈ (శ్రింది తీర్మానమును నభవారు వకగివముగ అంగీక 

రించిరి...“ ఈ (గావు న్తులందతును వారి వారి శాయళక్తులా 

, కృమవేని, ఎక్కున ని _స్తీర్షములో పంటలు పండించి, ఒక్క 

అంగుళము చేల “ననను వ్యర్థము. చేయక, అహోర ధాన్యమును 

ఆధికముగ పండించి 1పభత్వమువాడు ప్రకటించీన ఐదువేల 

రూపాయల పారతోటీకము ఈ (గామనమునశే లభించులాగున 

తీవితిర (వయత్నము శోయవలయును'' 
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ఇక నయతి దినమునుండి ఆ తీర్మానము నెట్లి అనులు 

జకప వలయునో (గౌమన్తులు యో చిం ప మొరలిషరి 

కొందరు తమయిండ్ల (పక్కనగల ఖాళీ స్థలములందువూడ 

ఎసరు "పెట్టిరి మరికొందరు తను దొడ్తలో ముకి, అంగుళము 

లమ్మునెనను ఊరక నుంచక వి త్రనములను చల్లికి, ఇట్లుండ 

అ గొమకులో తీవ)వాదిమైన ఒకానాకని చిత్తిఫలముం 
ఈ కింది విచ్శిత ఊహ జనించెను.--“ను శ ఊరిబయట ఒక 

యశరము నేల క్యశానము నిమిత్తము ఉవయోగింగటకు 

చున్నదిగదా ! దానిని మాత)ము మనము ఎందులకు నిడీచి 

పెట్టవలయాను ? దానిని కూడ చక్క-గ దున్ని పెరు పెట్టినో 

ఓక యకరము నేల కలసివచ్చునుగడా ! (వభుత్వ బహుమా 

నము సంపాదిలిదుటకు ఇది ఎంతయో దోహద "మొనద్నుకు 

గదా! ఈ విషయమును (గామ పెద్దల చెదిలోవేనీ వాణి 

ఒవ్పంచి వదిమో విధమున ఈ సంవత్సరము (పభుత్వ పారి 

తోషికమును మన గా)నుము కే వ స "మొనర్పుకొనుట 

మంచిడి,? 

ఈ (పార మాలోచించి వెనువెంటనే యరికు 

గానుస్థులందరిని ఆ విషయమై ఒవ్ఫించి క్మశానములో (సెక 
చేయించెను. నాలుగు నెలలు చాటినది. _పెరు వవుగా పెపగ 
కొచ్చెను ఇంతలో అకస్మాత్తుగా ఆ గ్రామములో ఒశోడు 

అఆశస్మాత్తుగ చనిపోయెను, అతని శవనును ఎక్కడ పారి 
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"పెట్టవలయానో "తేలక గా9మన్ధులు. తికమక వడంచుండిరి, 

శ్మశానమూ నిగనిగ లాడుచున్న మునే శోభాయనముగ 
నుండెను, దానిలో కొంతభాగమును పెరికి వైచి శవమును 

పూడి పెట్టుటకు గా)మన్టు "లవరికిని మతిస్క-రింపలేదు, ఇక 

ఆ శవమును ఎక్కడ ఖననము చేయవలెనో  కేలలేదు. ఒక 

ధర గనమస్య అందరికిని ఎదురయ్యును ఆరణి విషయనిక్షయము 

కొఆకు గాంమస్థుల అళ్యివసర నమా వేశము కావింపబదెను 

ఎవరి ఇంటిలో ఆ చావు సంభవించెనో వారి దొడ్డిలో ఒక 

మూలల శవమును పాలిపెట్టులాగున సభలో తీర్మానము 

ఆమోదింపబలెను, జేనాము తణోమను వివయముగాన్ని కరీ 

రము చృుత్యుగ)_గ్రమను వివయమునుగాని ఆ గా)మస్టులకు 

మొదట స్ఫురింపలేదు, కనుకనే ఒకానొకనికి మృత్యు వాసన్న 

మైనవుడు అయోమయ స్థితిలో పడిహోలురి. 

నీతి ; పాంచభౌలీకమగు జేవాయు ఏనాటి-కినను విలీనమై 

పోవునను నఠ్య్భమ ను చక్కగా గుర్తెఆంగి స్వల్చమగు తన 

జీవితళాలమును శాళ్యతి _దెవపాన్నివై. వినియోగించుచు 

మానవుడు అత్మసాశ్షూత్కొ-రమను జీవిత లత్యుమును శీఘ్రం 

ముగ సాధించి వేయుట్నే అనవరతము యత్నశ్లుడు కావ 

లయను, చేవాము శాశ్వతమని వనాడును విశ్వసింపరాదు. 

మోశసాధన విషయమై ఆతి జాగరూక్కుడై యుండవలయానుం 



అలసత్వము (ప్రమాదహేళి 
ఒకానొక పట్టణము నందు మధ్య తర గల్ 

కుటుంబము కలదు, అందు ఇంటి యజమా 

ఉద్యోగము భార్య నదావారవతి, అ యిల్లూ? 

ఉహఃశాలముననే న్మిదలేచి స్నానాదులను ని 

ఎజైవధ్యానము' చేసికోనుచుండును. ఒకో బపకు 

ఛ_గ్లితో రామనామమును నూ"కునిమిదిసార్లు జోక్ 

తదుపరి ఒక అధ్యాయనునొ గ్తోపారా య ౯౩ 

పూర్వజన్మార్టిత సుకృతవసమున అపెకు పుబ్టైక 

ఎదెవగంన్కా-ర మేర్పడిను. (ఫాక్టన చేయక £ 

గంగవుమ్చుకొవదు, అసారమగు ఈ నంసారవె 

రుడెక్క-డే సారమను పూర్ణవిశ్యాగము ఆచం | 

వలన గృవాకృత్యములను యథావిధి బరుఫ్రుకోొ 

మనన్సు మాత్రము ఛగవంతేని సాదపద్మ ణం 

'మైయుండును, 

ఇళ అపెభర్సగారి సంస్కారము "వేమన, 

వంతు అ న్తీత్వమును అరడు కాడనడుకం ని 

తొెందేజ, నిదానముగా తరవాత ఎప్సుడెన ఇ 

కొనవచ్చును అను ధోరణిని అతడు "ధదర్ని 

ఈశ పద్ధతి భార్యకు నచ్చలేదు ఒకనాడాపె భః 

గమయముమాచి అతనితో నిట్లనెను.-*వమం। 
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ఒరైనను రానునామము ఉచ్చరించక, భగవంతుని నేవింపక 
జీవితమును గడువుచున్నా కే ! ఇది ఎంత (వమాడము ! వ 

సమయమున వమి అపద సంభవించునో ఎవరి*ఆజుక' ! ఈజీని 
తములు వమి శాక్ష్యతము 1 వయణము ఈపా9ణవాయావు 
'జేహమును విడచిపోవునో ఎవరును చెప్పలేరు బ్రతికిన నాలుగు 
రోజులు కృష్ణా రామా యని భగవన్నామము ఉచ్చరించుచు 

వుణ్యము కొట్టకొనిన మాఠమే ఈ జీవితము సార్థకోమగును 
గాని వ్యర్థముగ (పాపంచిక శార్యములంజే గడవీ_వెచినచో 
మహో పమాదము సంభవింపగలదు, కాబట్టి (పతిరోజు శీ 

సము ఒక్క-స్మారెశా ఛగవంతునిగూర్చి చింతింపుడు, రామ 

నాభుమును జిచ్చరింపుడు, రవ్యంతవుణ్యమైనా శ్రమ (హాదినము 
నంపాదింవుడు ఇదిగో జపమాల నాచే భరి 

(పారంభించుడు | 

నహ ధర్మ జారిణిర్వొుక్క- భావ గర్భితమ_లగు ల నాక్య 

ములను విని భ_ర్త యిట్లనెను. “ఆమా త్రై నీవు వెవ్పినడంతయు 

సత్యమే, 'జేవునిగూర్చి తిలంచుట - మనధర్మమని చేను ఒప్పు 

కొనుచున్నాను. అదిచేయవలసి న కార్యమే కాని ఇప్పుడేమి 
తొందఆ 1 ఇవ్వుడు నేను ఉద్యోగము చేయుచున్నాను. ఆది 
పూర్తి అయిన వీవప్క 'రిమెర్ మెంటు వచ్చిన తరునాత, వీల్లల 

"సెండిండ్లు అయినతరువాత్క అప్పులన్నీ కీరిన తపవాత, పరిస్థి 
తులన్ని" చక్క-బడీన తరువాత చేవునిగార్సి తలంచుకాని 
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వచ్చును. అప్పుడిక వ గొడవలు ఉండవు కాబట్టి శాంతముగా, 

నిశ్చలముగా ధ్యానము బేసిక్ నవచ్చును ॥ 

భర్తృ యొక్కో- ఆవాక్యములను వినగనే గృహిణికీ 

గొప్ప వృాదయావేదన కలిగి భర్తకు తన మనోనిశ్సయ మును 

గూర్చి నచ్చ చెప్పట ఎంతయో(సయత్నించెను కాని 

ఫలితములేక పోయెను, భర్త శఈవణ్మాతమైనను తనవాధయ 

మును మార్చుకొనలేదు. పాత వద్ధతి లోనే తన కార్య 

క)మమును నిర్వహించుకొనుచు పోవుచుంటెరు. భర్త యొక్క 

మనస్సును దై వమార్దమున ఎట్లు మరలించవలెనో అమెకు 

తోచకుండెను. 

ఇట్లుండ కొంతకాలమునకు నిధివశాత్తు భ_ర్రయోక్క- 

ఆరోగ్యము లోపీంచెను, ఆతడు లీ వమగు జ్యరముతోో బధ 

పడుచుండెను. డాక్ట్రరుగారువచ్చి రోగిని పరిశీలించి ఒక నీసా 

లో మందు పోనీయిచ్చి పృలిరోజా ఉదయం, మధ్యాహ్నం, 

రాతి ఒక్కొక్క. ఇెన్బుచొన్వున ఇచ్చుచు౦డుమని భార్యకు 

వెవ్పి అవివయమును భఛర్తపకూడ తెలియబేవీ వెడలి 

పోయెను... వైద్యుడు గృవామును వీడినతదుసరి భార్య ఆ 

మందును చాచ్చివై చి ఊరకంగాను, భట ఇవ్వలేదు ఒక 

పూట గకచిపోయెను. రెంకుపూటలు గడచిపోయను, కాని 

భర్తకు నీమా[ఠతము ముందు ఒనంగలేదు,. ఈవివమయము 
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"తెలిసికొని భర్త వంటనే భార్యను వీలివించి “డాక్షరుగారు 

మందు యిచ్చినడి ఈా)గుటకా, దాచి పెట్టుకొనుటకా క్ ఆని 

ప్రళ్నింవ వెంటనే అ గృహీణి నమయోచితేముగ నిట్లు 

పలికెను. 

“ముందువివయమై ఇవుడు వమితొందజ 1 నిదానముగా 

ఇంకొక వారం దినము లెననిదప (కాగవచ్చును. అఆ నాక్య 

ములనువిని భర్త “నీకు మతిపోయినట్ట్లుగా ఉన్న బే! రోగము 

వచ్చినవుడుకదా మందు (ఆాగవలె అని వలుక అంతట ఆ 

యిల్లాలు భర్త కు ఈపకారముగ చక్కటి బోదనలిపెను.... 

ఏమనోకీయా ! ఇపుడు మూరు చారికీివచ్చినారు, ఠోగ 

మువచ్చినవుడుకదా మంద్యుతాగవలే ఆను మోవాక్యము 

చాలహేతొుకమైనది. అయితే వుట్టివ పృకిపాణి భవరోగ 

ముబే బాధపడుచుండేగా అరోగమును భావుకొనుటకు భగవ 

న్నామామృతమను కెపధనమును వెంటనే నల (కౌగరాదు ? 

ఆలగ్య మేల చేయవలెను? శరీరము యణికముకొదా ! శకెవునకు 

రూన్రలేదుకోదా! అట్రిచో వార్థక్యమువజకు ఆభగవచ్చింతన 
యను పవితకార్యమును వాయిదా వేయుట పాడీయా | కాబట్టి 

ఇంసార రోగము, పుట్టక ఇావు అనుఠోగము తగులొ-నిన 

ఊఈయణమం బే ఆ రోగమును తొలగించుటకు రోమనామమును, 

కృన్షనామనును, భగవన్శామమును న్మరించవ లెను, జె 
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చింతన, ఛగవజ్థ్యానము చేయవలెను. వార్గక్యమ్ము మృత్యువు 

శాచుకొనియున్నఏి, రోగములు జీవుని అక్రమించుటక్కు సిద్ధ 

ముగానున్నవి. ఇట్టిపరిస్థిరియందు మిానమేవములు శక 

పెట్టుచు ఛవరోగ చికీత్సయ? ఎెవద్ధ్యానామృతమును రోల 

ఆలిసీంచుట పసాడిశాదు, అలగత్యను ప్రమాద హేతువు 

శాబట్టి ఇవుడజే రానున'మముమ ఉచ్చరింవుడు, జపిరిచుడు 1” 

పత్ని యొక్క ఈ చక్కటి బోధను ఆలకించి భర్త 

"వెంటనే రావునావుమును భక్తితో బదించసాగాను. వెను 

చెంటచే భార్య భర్తకు జొవధమును బసంగ అతెనిరోగమ, 

ఉవళవింంచెను, ఈపుకారముగ శారీరక, మాననీశములన 

శెండురోగములున్ను తొలగిపోవ అతేను పరమశాంతి। 

ఖబజేసెను - 

నీతి ; సంపారరోగము తగుళ్కొని వుట్టుచు, చచ్చుచ 
వానోబాధలను పొందుచున్న జీవుడు ఆరోగము తొ 
గంటకు అవసరమెన అత్మజ్ఞావమును జొనధము! 

సేవించి కాంతివి బడయనలెను, ఆలస్యము చేయరా! 



హృదయపూర్వక (పార్థన 

ఓకానొక (గామమునందు ఊరిబయట ఒకపెద్ద "జీవా 

లయము కలదు, ఆందు కాళికా 'జేవియొక్క- నుందరవిగవాము 

(వశిష్టింపబడినడి అ విగినాము బాల ఎత్తుగను, మూదయటకు 

బహురమణీయముగను నుండెను ఆ విగ్రవామునందు శిల్పకళ 

ఉట్టిపడుచుంతెను, అద్భుతమగు ఆ శాళికావిగ్రవానును 

చూచుటకొజకును భక్తితో ఆరాధించు కొఆకును నుదూర 

పాంంతములనుండి జనులు తండోప కండములుగ వచ్చు 

చుందురు, కొందజు (మొక్కుజడులు ఇ శ్రీంచుకొనుచుందురు. 

ఈవిధమ గ (వతిరోజు అజీవాలయము భక్త బననందోవా 

ముచే కీటకీిటలాడు చుండును, “నిళ్ళ కల్యాణం పచ్చతో రణంగ్ 

అనునట్లు ఆ'జేవునిమందిరము ఎల్లపుడు య్యాశ్రికులతోను! 

ఛగవద్భజున కర్పరులతోను, శోభాయబమూ౫నుగ నుండును, 

_గ్రామన్గులందజును నడుము కట్టుకొని ఆజేశాలయము 

సర్వాంగసుండరముగ నుండునట్లు పెక్కు. పీయత్నములునేసి 

ఆ ప్రయత్నములందు నఫలత్వమును బాందిరి, చేవాలయము 

చుట్టును "పెద్ద ఉడ్యానవనమును సీర్పాటుచేసీ అన్ని ర కనుల 

వుహ్పజాతుల మొక్క-లను అందు నాటించి వ్రూబాదులకుగాని, 

తదితర శార్యమలకుగాని ఫుమృములు ఏరివిగ " లభీంచునట్లు 

చేసిరి. భక్తులు "జీవిని "సేవించి, పూజావునసస్కారములు జరి 

చించి బయటకువచ్చి ఆ సుందర ఉద్యావవనమున వెట్లనీడ 
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యందు ఒకింఠనేపు మ్మిక్రబించి పోవూదుందురు. ఆ జేవాలయ 

వరినరమంతయు ఉద్యానవనమందలి నుగంధవువ్బములనుండి 

గముద్భూతమగు నువాసనలచే నిండినిబికీక్ళత్యమై యుండును. 

ఈ విధముగ భౌతికం ఆద్యాత్మిక నద్వాతావరణములు శిండును 

నమ్మిఖితమ్బులెయున్న అ (వదేశమునప భక్తకోటి నిశేవ 

ముగ అక వ్రింపబడుచుం డేను. 

ఇంట్లుడ ఒకనాడు ఆ చేనాలయవూబారి ఉదయము 

6 గంటలకు చేవాలయముయొక్క- ముఖద్వార మును కంచి 

లోనిశేగి మాలవిగగిహమునకు పూజ్యా 3ంథ ర్యాదులు సలువు 

చుండ కొందరు భక్తులు గుంపుగావచ్చి ద్వార ముకడ నిలబడి 

ముకుళిరవా సుల ఈ క్రింది విధముగ (ప్రార్థన చేయసాగిరి, 

ఆమ్మా! జేపీ! తల్లి ! జగజ్జననీ ! భవ్మనెకమాకా! 

లో శీళ్యరీ 1 విశక్వకుటుంబినీ ! నంసార మవోసాగరమున ముని 

గిపోవుచున్న మాకు డిక్కు-'వరావుము. సీ దయాదృద్టీ మాపి 

(పేసరింవుము. సంసార ఘోరారణ్యనున దరిగానక నానా 

బాధల నొందొచుండు మాకు విము క్షీ మార్షమునుజూపి కరు 

ణింవుము. జగదంబిశే! కోట్లకొలది జన్మలనుండియు వుష్టుచు 

చచ్చుచు గర్భనరక మనుభవించుచు, శాలచక)మున పరిభ) 

మించుదు కర్మబంధమున తగుల్కొ-ని లెక్కలేనన్ని యిడు 

ముల పాలుపడుచున్న మమ్ము దుఖపిము క్తులుగశేసి వునరా 
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_కిరహీత శాశ్వత శెవల్యము మాకు కలుగునట్లు ఆశీర్వ 

భ్రుము సచ్చిదానంద స్వరూపిణీ ! వెయ్యేల మమ్ములను 

యం ఇబెక్య మొనప్పు కొనుము! బ బహ్మోనందమయ మగు నీ 

భాపమునందు భీనమొనర్చు కొనుము! నది సము జమున 

పరమశాంతిని బటయువిధమున భువనైక మాతవగు నీ 

ఖగ సమున భీనమై "మేము అఖండానందమును బతయు 

యాగాక ! ఇచే మా ఏనతి ! అన్ముగహింస్తుము ! ఆధరిం 

ము! సొపీమాం ! పాహిమాం ! పాహిమాం ! పాహి |! 

0. ఈ ప్ర)'కారముగ జీవిని బహుళంగుల పార్థించి అ 

న జనుబందటును  వెతలిపోయిరి, వారీ మబునొడు 

జ ఉదయము3'నే వచ్చి అజేవిధమున ప్యొర్టించి చెడలిరి. 

(్రకారముగ పది రోజులు వకునగ ప్రతిదినము పా తః 

బనున తలుపు “తెరవగచే అభక జన సమూహము "కాళికా 

కాలయమునకు వచ్చి అజే పౌిక్టననకు వఖవేసి పోన్ర 
థి ౧౧ 

=డీరి,. దీనిని గమనించిన ఆ చేవాలయపు సూజారి “ఈ 

హలందరు | ప్రతిరోజూ ఒకీ రకముగా దేవిని పార్టించుదు 

కుచున్నారు.. అమ్మా! సీ సచ్చిదానంద స్వరూపములో 

యులను ఐక్యము ే సికొనుముం అని రోజూ మ నవి వేసి 

ముచుస్నా రు, వీరి ఈ (పొళ్ళన హృదయమునుండి వచ్చు 

వృదా? 'నేక నోటినుండి నర్చుచున్న దా? వ్యృాదయపూర్వ 

ముగ వీరు (పాక్టించుదున్నారా! లేక మైసిన లాంఛనముగ CIC 
ర... 
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నోటిలోపలికి వడలిపోఖ్రచున్నారా? పరీక్షించ వలయును” 
ఆని తలంచి మజుసటిరోజు ఉదయనుననే ఆ పూజారి జీవా 

లయవు తలువులు తెరచి కాళికాజేవియిక్క (బ్రహ్మాండమైన 

విగ్గవాపు నుక దాగియుండేను. ఇంతలో (పళిదినము వ 

కంచు భప్తలు వచ్చి మామాలుగా వారుచేయా పో్రర్థనను 

జేయస్తాగేరి, “అమ్మా! Hi తల్లీ! సీ దివ్యస్యరూపమున 

మమ్ములను విలీనము ', చేసికొనుము సీలో ఐక్యమొవర్ము 
కొనుము” ఆని వారు 'మొరసెట్టుకొనగనే విగ్రహము నుక 

దాగియున్న పూజారి “ఓ భక్తులారా! మిలో ఎవరెవరు నా 

యందు ఐక్యము కాదలంచినారో ఈ వ్యిగవాముడగ్గరకు వచ్చి 

నచో ఇపుడే ఐక్యము “చేసికొందును”. అని సన్నగా శేశచే 
సౌకార్ న్మిగవాము వలుకుచున్నదా యనుసట్లు తోపిం 

జేసను, 

అఆ వాక్యములను వినగనీఆవ చ్చిన ఛక్తులంద 

ఒకరి ముఖము ఒకరు నాచుకొని * ఇంటిదగ్గర ఎన్నిరా 

పనులు "పెట్లకొని ఇప్పుడే "జీవిలో లీలమైనవో 1 మి బా?! 
డును! * తసి హావబభుకుకొని ఎక్కుసీవు ఆచట ఉండిన 

"జీవి కనలో కలువుకొనునేమో. అని ఛీతిల్లి వడివడిగా అచో 

నుండి పారిపోయిరి. చారు “వెడలి నవిదప వ్లూజారి వగ, 

చాటునుండి ఈవలికివచ్చి “రాను రామ! పీరి పార్థనలు 

విచిత్ళముగానున్నని! పళరోజూ “మమ్ములను నీలో కః 
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కోవమ్మూ” అని (పార్థించుదూ, “అల్ల కలువుకోందును, దగ్గ 

రకురండి!” (అని అమ్మ పలుకగనే ఎవరిడారిన నారు చక్కా. 

పోయిరి, పరి 'పాగర్ణనలు హృదయ వూక్యకముగ చేసినవికావు 

అవి మాఖక పా్రర్ధనలే యగునుగాని హోర్టి కమైనవి కావు 

అనగా నోటితో పలికిన పలుకులేకాని వృదయస్ఫూర్తిగ 
వచించినవి కావు, ఇట్టి ప్రర్థనలకు పరిపూర్ణ ఫలము ఎన్నటి 

కీని లభింపనేరదు, (శ్రద్ధతో, భక్తితో, విశ్యాక ముతో, 

వృాదయపూర్యశముగ చేయు ప్రా ర్లగల చే భగవంతుడు 

మిక్కు-టముగ సంతోషించును, అట్టి ప్రొర్ధనలకే వఏిలున 

యుండును. ఆని తేలంచుకోొని తన నిత్య పూబాడికార్యమః లందు 

నిమగ్ను డయ్యెను, 

నీతి. భగవంతుని (పార్థించునవుడు హృదయమున: 

జోడించవలైను. హృదయవూర్వక (ప్రార్థనలకే విలువ 

యుండును. ఆ శ్రద్ధతో చేసిన కార్యమునకు ఫలితను. 
చేకూరదు. 
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వూర సము మిథిలా పట్టణమున జనకమహారాజు చక్కగ 

రాజ్యపరిపాలనము గావించుచు, (సజలయొక్క- శ్లమమే తన 

శేమముగా భావించుకొనుచ్కు. వారికి (శేయమును ఒన 

గూర్చుచు (ప్రశాంతముగా కాలము గడువుచుంటెను. పూర్వ 

జన్మపుణ్యసంస్కా-రముచే ఆ నృపాలునకు పరమార్ధ జిజ్ఞాస 

మిక్క-టముగ కెలుగుటవలన అపుడపుడు (బ వా వినుల 

సమావేశములు, పండిత పరిషత్తులు మన్నగునవి జరుపుచు 

(్రహ్మజ్ఞానులను, పండితులను య థారీ తి సత్కరించుచు 

నుంజెను, 

ఒకనాడు జసకభాసాలుడు తనయా స్థానమున ఒక పెద్ద 

సభ గావించెను. ఆ సభకు సుదూర ప్రాంతముల నుండియు 

"పెక్కురు పండితులు, విద్వాంసులు అరుడెంచిరి. నభ దిగ్వి 

జయమనుగా బజకుగుచుండెను, పాండిత్యమునకు నంబంధించిన 

"పెకష్క-అంశములనుగూర్చి ఆచట వాదోసనాదములు జరుగు 

చుండెను, ఆనభకు మైథిలీశుడు తనగురుబేవుడై న అష్టావక 
మునీం దునికూడ ఆహ్యోానించెను. అ ష్ట్రా వ (క ముసీర్మదుడు 
ఒకింఠ ఆలస్యముగా నభ కరుదెంచిను. సభాభవనములోనికి 

ఆశజేలెంచునరి కే పండితులందజున్ను ముందుగనే అ చట 
హాజరై యుండిరి. జనకుని సభాభవనమంతయు ఆ పండిత 
ప్రకాండుల చేకిటకిటలాడుచుండెను, అష్టావక్రుడు ఆ పండితుల 
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మెధ్యగ.౦డా మెల్ల గా నడచి వచ్చుచుండ జనకు డొాతనికి 

స్యా" తమొసగి, నత్కరించి ఉన్నతాసణముప్రై కూర్చుండ 

జెళ్లైను, 

ఆరక్షతీ అష్టావకు)ని మఖమునచూచి అశటనున్న 

సం%తులందలును పక్కున నవ్వ్రి, వారు నవ్వుటనగాంచి 

అన్బావకుడు కూత పకపక నవ్వెను. ఈదిక)మంతియు బన్ 

వ సోరాజు అళ్చర్యముగ పరికించచుండెను. పండి తిసభ 

యథాపిఫెగా పరినమా_ప్పముశాగా, పండిచులందణు దనకుని 

వలన యథోచిత నత్కారమును బడసి తమ తమ సెలవులకు 

శౌటలిహాయిరి నభ వఏిరిమింహుశిన తరువాత  బనికి మహో 

రాజు తన గురుదేవుడగు అహ్టైవ్యకమునీం(దుని వీశాంతిమున 

వినయముతో నిట్లు ప్రర్నించెను..- 

గజేకిశేం దా! తమరు. పండిళనభలో నికి అరౌంచు 
నపుడు పండితులు మిమ్ములనుజూచి నవ్విరి, మీ ముకవికా 

కములనుగాంచి బదహాుకోకవారు నవ్యియు౧డవచ్చును. అయికే 
తవు ఇందులకు నవ్వ్రో నాకు బోధపడకున్నది, కారణము 

"సెలుప పా్రర్థన![” జనకభూపాలుని అఆపిశ్నకు ఆ ష్టావ యు 
డీష్రిళారమిగ సమాధాన మొసం గెనుోన”రేందా! పంశితసభ 
జనమగనున్నది. తేప్పకరావలయును” ఆని మిరు నాకు కబురు 

చేసితి, తీరా సభలోనికీ అడుగుపెట్టగానే “ఇది చర్మశామల 
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నమా వేశముూ ఆని కలిసిఖాని నవ్వు ఆపలేశపోయితిని!” ఆ 

వాక్యములను వినగనే జనకుడు- “మహాత్మా! సభలోనివారం 

దజును శా త్రజ్ఞనములో గొప్ప దిగ్దండులు, ప్రకాండపండి 

తులు, పద్యావై దువ్యము కలవారు, బహుభాపాప)వీణులు, 

నిరంతర 'వేదాధ్యయసళీలురు, "వేద వేదాంత శాస్ర కుకలురు 

ఆయిమయున్నారు, వారు చర్మ కారుని శామీల ఫాఏించినా*రు? 

బనకుని ఆపశ్నకు పురస్కరించుకొని గురులేవుడగు 

అష్ట్రావకముసీందు) డిట్లు సమాధాన 'మొసగౌను-- *గూపాలా 

ఎంత పాండిత్యమున్నను అనుభవములేనిచో ఆది మానవుని 

కడలేర్చలేదు, మోకు వీర్పాటుచేనీన పండిత పరిమత్తులో 
పాల్గొనిన విద్వాంసులు నాభాతిక "జేహమును జూచి నవ్విరిః 

జడమైన "జేహమును చూడ గల్లికేకాని జీవాములోపల 

"వెలుగూదున్న ఆత్మను చూ+ూడజాల్నరెరి వారిది భౌతికదృష్టి 

'యేశాని అధ్యాల్మికదృష్టికాదు. స్థూలదృష్టిశామ, కవసదృశ 

మగు జేహమును వారు చూచుచున్నారీశాని శివన్వరూప 

మగు ఆత్మనుకాదు. వారిది బాహ్యదృ యేకాని అఆంకర్షృష్టి 

కాదు, చెప్పులను కుట్టువారుశాని, చర్మకారులు కాని ఒక 

వ్యక్కిని చరాచినవుడు వారి చెప్పులనే చూచుదురు. చర 

మునే పీక్షించుదును కాబట్టి ఓరాజా! మీరు ఏర్పాటుచేసిన 

పండిరేగభలోని ఫండితులు గొప్పవిద్యావై దువ్యము కలవారై 
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నప్పతికి వారిదృష్టీ చర గముపై ననే పనరించుటచే చర్మ కారులన్రి 

"నీను చెప్పితిని, వనాడు వారు సూత్ముదృ్ట్వీని అత్మదృష్టీ 

"పంపొందించు కొందురో" అనాజే వారువాస్తవముగ పండితు 

డని చెప్పబడుటకు యోగ్యాలగుదుకుగాని ఆంతకుముందుకాదు 

అత్మజ్ఞాననే నిజమైన పాండిత్యము, కాబట్టి ఓరాజా! పండితు 

లగువారు -కీవలము శాస్ర పాండీక్యమునే శాక, అక్మా ను 

భూతిని, చై వదృస్టిని లెన్సగ అలవజదు కొనవలెను, అప్పుడే 

మానవజన్మ సార్ధకముకాగలదు, 

అస్ట"న్యపనీయొక్క- భావగర్భితముంగు ఆవాక్యములను 

నిని బనక మహీరాజు సంతుష్టాంతకం ఉజయ్యిను, 

నీతి, జసులు స్టూలచృష్టిని విడనాడి సూక్ష్మ 

దృష్టిని సెంపొందించుకొనపలెను.' బొ బౌతిఠదృష్టైని అత్మ 

దృష్టిని అలవాటు చేసిరొనపలెసు. జేహభాపససువీడి 
బ్రహ్మభావ వసనం అభివృద్ధి వజచుకొనవలెను, 

=౦-- 



(భాంతి 

ఒకానొక గానుములో ఊరిబయట ఒక మంచిని 

బావి కలదు, ఆ ఊరిలో ఆదొకటిదే మంచిసీటిగాని. తిక్కన 

ఇావులందిలి సీరు చప్పగ నుండుటచే (గామన్న లందజిను 

శాగుటకొజకు ఆ నుంచిసీట్ శావినే ఉపయోగించుకొను 

చుండిరి. ఇకా; ౧మున ప్రతిదినము ఉదయము రీ గంటలు 

"మొదల కొని చీకోటెపషడునజికిను అ గావియొద్దకు జనులు ఒ%* 

కేజకిలేకండ వచ్చుచు పోవుచు నుందురు, (గౌ వువంచణాయతశీ 

వాకు ఆ చావిళ"క పిట్టగోడ ఇత్రించి బావిచుట్టును డ్రీందిథాగ 

ముస సిమంటుతో శాం bీు -జీయించిరి, నాలుగు గిలకీలను 

వావి! అమర్చిరి, ఈ వర్పాట్లవలన (ప్రజలకు చక్కని సౌకక్య 

ములు వర్చడెను, 

ఒకనాటి సాయంసమయమున ఒక యువతి చియా, 

బొక్కని త్రాడు తీసుకొని మంచిసీటికొఆ కె అ ₹ెవిని 

నమిపంచుచుందెరు, సూర్యు డేస్తా ది గుంకుటశచే అగ్బాతీ 

నలువెనల ఆంధకారము వ్యారింపవెడగాను. అ చీకటిలో 

బావి సమాపమున ఒకపెద్ద నాగుపాము దుట్టచుట్టుకొని పడగ 

మెక త్తి యుందుటను అ యువతి దూరమునుండియే గమనించి 
భఛంయఖీకయు. వెనుకకు మలి శేకలిడుచు ఊరిలో పివేశింది 

కనువీంచిన వారికందజికిని అ పాము వృత్తాంగమును వెన్న 
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సాగాను. ఓ జనులారా! ఆ బావియొద్దప ఎవరును పోవలదు. 

ఆచట ఒక (బ్రవ్మ్మోందమైన నాగుపాము చుట్టచుట్టుకొని వడ 

శక్తి అగుచున్నది, దానిని సమోపించినచో ఘోర విపత్తు 

సంభవించగలదు,” పకలికుక్క ఆ వాక్యములను వినగనే 

(గ్రామన్ధు లె ల్లు భీతావహము జెందినవారె, కట్టలు, కట్టెలు 

బరిసెలు తనాకులు, ధనున్సులు మొద లైన వానికొజ కె ఇటు 

నటు సెతికనాగిరి కొందటు మాంత్రికల కొఆ కి “పకుగిడ 

జొచ్చిరి. అది (గావు ందతేకిని ఉపయో“పగు బావి కాబట్టి 

చీకటిలో ఎవ్నరెన ర్యాతిపూట నీరు తోడుగొనటకు అచటికి 

వెళ్ళినచో (సాణ'పాయము కలుగగలదు కాబట్టి ఆ సర్పమును 

ఎశ్లైనను తుదముట్టించవ లెనని ఊరివారందజున- కృతనిశ్చయు 

లెరి ఒక్కొక్క అఆయ.ధమును జేపట్టి బావి దికగా పయనమై 

బోదొడంగిరి. భిజంగవా ర్త ఆ (గామములో ఒక గొప్ప 

గంచలనమును కలుగ జేనీనదాయును. కాని విచిత్ర మేవునగా 

వందలమంది వందలకొలది కట్టలు, కళారులు తీసుకొని బయలు 

జీ'నను బావి సమీపమునకు పోగలిగిన నాథుడు ఒకడును 

'లేషయ్యెను. అందరును నావికీ వది గజముల దూరమున వల 

యాశారముగ. నిలబడీ చ్మిత్రేమును వీథీ ంచుచుండికేకాని 
ఎవరును చెంతకు వోవుటకు సాహనింవరైరి, 'బలీకుంకు బలు 
సాకు అను సామెతను మననముచేసి కాబోలు. ప్రిణమ్ముపె 
తీవిచే వాళవరును దగ్గరకు పోకయే నిలబడియుండిరి. అందతీ 
యిక్క- గుండెలు దడదడ లాడుచుండెను. 
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అత్తజీ అ నికీధసమయమున ఒక ముసలమ్మ వేతి 
దీవముగై కొని ఆ గుంవు నంతను 'నెట్టకొనుచు బానియొద్లకు 

పోఖ్రుచుండెను, అండరు అశ్చర్యచకిళ్ళులై ర. కొందరు ముసలమ్మ 

ను వెనుకకు లాగి “ఆన్యా 1 అక్కడకు పోయినావా ! చావు 

రొని తెచ్చుకుంటావు, అక్కడ 'పెద్దనాగుపాము ఉ ౦ ది 
మేవముంతా పోలేశనా ఇక్కడ నిలబకీనది! ఇంకా కొన్నాళ్లు 

ఈలోకంలో ఉండేటట్లు చూడు!” అని హితవు చెష్పదొడిగిరి 

కాని ముసలమ్మ చారెవరి మాటలకు లొంగలేదు, ఆందరిని 

నెట్టుకొని, విదిలించుకొని *మిశేమైనా బుద్ధి ఉన్నదా! నా 
కోడలు మంచినీళ్లు తోడుకొని బావిదగ్గర కాడు వడి లేసి 

వచ్చింది. అ ఆాడుకోనం నేను వచ్చినాను? అని వారి తో 
ఇప్పుచు బావిని సమోవీంచి ఆ దీపపు కాంతిలో అందజికిని, 

౪ (ాటిని మావించెను, 

అందరును ఆశ్చర్య దకితు లై రి, చీకటిలో శ్రా టిని 

వాచి పామనుకొని వారందరును నానాభాధలను పొందిరి, 

శాని ఇవుడు దీపకాంతిలో య థార్గమును కెలిసికొనుటచే 

వారి గుంజేబకువు తగ్గిపోయను, వారి దుఃఖములన్నియు సమసి 

వోయిను, ముదతినుండియు అచట నున్నది క్రజేశాని 

పాము శాదు, పాము వకాలమందును లేదు, కాని (ఖాంఠిచే 
"త్రాటిని పాముని ఫావించి (గ్రామస్థులు నానా వికారములను 
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దొ?ఖమ లమ, వేదనలను పొందినచార్రైరి దీప వీకాశమునందు 

సత్యము సత్యుముగ గోచరముశాగా దానిచే ఆందలకీని గొప్ప 

ఉవశాంకి లభించెను. 

నీతి, ఈ (వవంచమున టేవర్మబహ్మము సత్ చిత్ 
ఆనందము తవ మతణిరమొకదియులేదు. అజ్ఞానము 

చే నూనవుడు వానురూవములను అవరమాత్మ = ఆరో 

పించి భాింతిచే ఈజగ త్వును వీక్షించుచు అధిష్టానమగు 

సచ్చిదావందాత్మను విస్మరించి నావా దూఖములను,జవ్మ, 

వరంవరలను బొందుచున్నాడు. సద్దురూవదేశ మను 

దీవకాంతిచే యథార్థవస్తువు గోచరింవ, అజ్ఞానరూవ 

అంధకారము మటుమాయమైపోగా జీవుడు స్వస్వరూ 

పాత్మను సందర్శించి అత్యంతిక ద.:ఖరాషాత్యమును 

వరమానందపప్రాపిని బడయుచున్నాడు, 

iol 



పరులకిచి నదే తనకు లభించును 

ఉత త, రపాంతమున ఒక "పెద్దపట్టణమునం కు లక్రాధికారీ 

ఒకడు కలడు, అతడు పెక్కు. పార శౌమిక సంస్థలను నిర్వ 

హించుచుండెను, ఆతని ఆధిపత్య ముకి)ంద ఎన్ని యా మిల్లులు 

ఫౌక్టరీలు నడుచుచుంకెను, ఉత్తర దేశప్రజలు గోధుమరొగ్లై 

విళీమనుగా వాడు చుందురు కావున గోధుమపిండి జనులకు 

ఇవాల ఆవనరమని భావించి ఆ “సీటు గారు ఒక "పెద్ద పిండి 

మరను వర్సాటుచేసిరి. ప్రతిదినము జనులు తండోపతిండము 

లుగా ఆ మిల్లుయొద్దకు వచ్చి గోధుమలను విండిశోయించుకొని 

"వెడలుచుందురు ఆ పిండీనురవేలన సేటుగారికి (ద్రరిసంవత్స 

తను కొన్ని వేల రూపాయలవరుంబడి పచ్చుచుం డెను. 

ఇట్లుండ ఒకనాడు అ పట్టణమునందలి ఒకానొక చేవా 

లయము నందు ఒక వారిదాసు హరికథ చెప్పుచుండ జనులు, 

సేబుగారు క్ర0వగణాభిలాములై అచటికి పయనమైరి, అదిన.ము 

(వళ్లోదోపాఖ్యానము హరికథ జరుగుచుండెరు, జనులు భక్షి 

భావముతో త్రన్మయులై తజేకచిత్తులై విశుచుండిరి. భాగవ 
"శామగారు తమ యావచ్చక్తిని వినియోగించి, వెష్కువోవ 

ఛవములను మనోరంజకముగ చెల్లడించుచు. కలకంతమ.తో 

జావ్యముగ గీతయులను ఆలావించుచు బహు ఆకర్ష శీయముగ 

హరికథ చెవ్వు మండి3, నందర్భవశమున అ వారికథయందు 
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అన్నదాన ప్రనక్నీ వచ్చెను, అన్నదానము మహా వుణుప)ద 

మైన శార్భమనియు, ఓక్క పాణికి అన్నము పెట్టిన చో 

ఎంతయో వుణ్యమును జీవుడు ఆర్జించేగలఎనియా, కావున 

అన్న దానము ద్యారా దరివ)నారాయణులకు "సీవవేయుట 

వరమధిర్మబునియు ప)బోధించెను. అవాళ్యమును 5 0ద్ధతో 

నాలకీంచిన లశ్రాథికారి శానుకూడ అట్లు దీనవనులప ఆన్న 

జానమువేని నుణ్య భాగ్యము నోందవచ్చునని తెలంచిమరునాడు 

అన్నదానము చేయ నిక్చయించుకొ నెను, 

ఉర ేశమునందు అందరును భోజనమునందు 

ఠొక్టెైలనే ఉపయోగించుదురు, కాబట్టి అసేబుగారు రకల 

కొరకై తన విండిమరలో నిలవయున్న గోధుమవీండిని తెప్పించి 

రొగ్టులను చేయించుటక్షై తన అనుచరులకు ఆబ్ధ రసంను 

బహుకాలము అమ్ముడు లోక నిలవయుండుట మే ఆవీండి వురుగు 

పట్టి దొర్షంధమును చెల గక్కు. చుండెను సీటుగారికీ ఆపిన 

యము శతెలినీయుండినను వదియో విధముగ అడి విడుదల 

యగుటయీ పిధానముగ భావించినవాడై దానినే రొట్టెలు 

చేయించి బీదవారికి వంచి పట్టించెను. ఇక్కార్యము ద్యారా 

తనకు రెండు మేలులు వేకూరగలవని అతడు నిశ్చయించు 

కొనెను. 1) బహుకాలము నుండియు ఖర్చు శాక యున్న 

గోథుమవిండి వదియో యొక శార్యమునకు విసనియోగపడుటయు 

వ) బీదలకు 'పెట్టుటనలన వుణ్యము లభిం చమటయు. 
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గోధుమపిండి నుచ్చిపోయియుండులూ నలనన్ము 

భూయిష్ట్రముగ నుండుటవలనను వానితో “కీలక బుడి 
భుజించటకు యూ గ్యముకావు, 

గోధుమపిండి వుచ్చిపోయియుండుటు వల నను 

భూయిష్టముగ నుండుటవలనను దానితో “శెకీ ఆహా బడి 
భుజించుటకు యోగ్యములుగా మండనప్పుతికిని. బీద, 

వాటిని ఎట్లోతిన్నివే చి వాంతిచేనినొనుచు అతా న్్ 

పోయిరి, ఈ చితమంతయు గాంచి “సీకాంగారి 

వరమచింతాకాంతురా త్రై కన భర్తయొద్తకు కరుగి 

ఆన్న దానమువలన పుణ్యము లభించునను కుకయి 

శాని పొచిపోయిక అన్నము, ముక్కి-పోయింన రై! 

పోయిన వస్తువులు తిరుటకు టకరికి పెట్టదచ్ప్పునా 

మంచి రలు తినుచు నారాయణన్యరూా శు లగు 

ఆ దర్శిదశారాయణులకు నానన కొట్టును న్న్న ఆము 

పెట్టవచ్చున" 1 భగవంతుడు మవశేమిలదుం. తోట 

కదా! కావలనీనంత మంచి గోధుముకమింతి వు? 

ఉన్నది కదా' దాని నెందుకు ఉపయోగిం శచరాదు!1 

ఆపవితిరైంనట్లి వస్తువును దానము చేసిన ం౭ూపల, 
లభించునా?'._ అని అడుగగా పావుకారు పను 

_త్తరమోాయక “నెవలివో యను, 
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అప్పుడు సేగుగారిభార $ భర్తకు తెగిన పాఠము బోధించి 

అతని వాదయము నందు పరిన_ర్హనము శేచ్చుట ఎటులాయని 

యోచించి గీదలకు వడించిన ఆ పృుచ్చిపోయిన రొట్టెలు 

నె లుగు తీసి దాచిపెక్టైను. నుధ్యాహ్నము 18 గం1లు ఆగు 

ఫైరకి భర్గ్శగారు భోజనముస్య కె ఇంటికిరాగా, భార్య శాను 

చాచి పెట్టిన ఆ చుడీపోయిన. రొ ప్ర్లనే భర్తకు వడ్డించెను, 

అవుడు 'టుగారు వల అల్లు చేసికవని భార్యను మందలీంచగా 

ఆమె యిట్లు ఒదులు చె ప్పను--- *నీమండీ ! ఈ లోకములో 

ఒకరు నవ స్తెవును ఇతెనులలు దానము చేసెవరో ఏ పదార్భి 

మును కతిరులకు పెట్టుదిగో ఆవ స్తువునే పరలోకములో కర్మ 

చేవతిలు వారికి ఒసంగపరని పెద్దలు ఇప్పుచుందురు. ఇఫుగు 

మారు పుచ్చుపోయిన వాసన రొక్షైలను ఇతరులకు "పెట్టిం*రు 

శాలట్టి అపాగు రొ లగే మాకు పరలోకములో కినాటకు లభిం 

పగలు, కాబ్టి వని తినుటకు ఇప్పటినుండియే అభ్యాసము 

వ్లోసిన చొ! అన్సటిః ౧ "గుగా అలవాళసంగలదు, అకస్మాత్మిగ 

మూరు వొటిని విగ్థంచిన "ను, ఆంత, 8ని ఇడుభావనత్" 

కాదు ! 

భార్య *యుక్క - అ హీితవాక్యములను వినగనే ఛ్ రర 

కనువిప్పు కలిగి అిను జేసిఎది గప్ప పొరి పొటని (గట*ంచిన 

చ్యా౫ః శౌంట జీ తన యినుచకులను విలిఏంచి మంచి గోఘువి 

ఏండితో రో బాలను. చేయించి వీదవారికి తుగి వడ్డించెను. ఆ 



40 సర మార్గ కథలు 

చీదలందజును అపుడు వరమానందవడి సంతుష్టాంతరంగ్నులె 

చెఠలిపోయిరి. 

ఫీతి ,. ఒకరికి తానేది యొసంగువో అదియే 

తనకు లభించును కావున అవవితంమైన దానిని వరుల 
క్రీయరాదు. ఆవవిత భోజనమును ఇతరులకు పెట్ట 
రాదు. మంచినసువునే ఈయవలెను. మంచి భోజన 

మువే పెట్టవలెను. ఎదుటివాడు వారాయణస్వరూవుడవి 
భావించియీ దానధర్మములు చేయవలెను. 

ఆజ్జ్ఞానప రాకాష్ట 

ఒశానొక సమయమున పదిమంది మాపు తీర్థ 

యాత) కే బయ లుచేరిరి. పన్ని త్రమ్బులెన య్యాతాస్థలములను 

దర్శించి, సాధు సత్పురుషుల సాంగత్యమును బడనీ, వాం 

ముఖిత నాలుగు మాటలు శ్ర)వణ'మొనర్చ సంసారతాపమును 

అంతమొనర్సుకొన వలెనను అఆభిలామళోను వుణ్యమును 

ఒకింతెనను సము పార్టించవ లెనను ఉబలాటతోను వారందజును 

నాలుగు మాసముల మాతా శార్య(కమమును నుడ్బీక్ట విచా 

రణచే రూపొందించుకొని అడాని అమలు = కృతనిళ గ్న్్యయులె 
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బయలుదేరిరి, సాదదార్నులె అన్ని తీర్ణములను చీవింపదలంచి 

చారు దారిలో కలుగు వ్యయ పయాసలకు ల నీయక పులై 

లను, పట్టణములను చాటిపోవుచుండిరి. 

ఇట్లుండ ఒకనాడు వారికీ మార్గమధ్యమున ఒక నది 

ఎగుర య్యును. ఆ గదిని దాటి ఆవలియుడ్డున ఒక్క_ వడవగాన్ని 

పడవనగుఫు 'బె_స్తవాడుగాని లేరు, నద్నిపె ఎచటను వారధి 

కూడ లేదూ, వారిలో ఎవరికిని ఈతకూడి రాదు. నదిచూతిమూ 

ఉత్తుంగతరంగ నమూవాములకోగూడి అతి వేగముగ (వవ 
హంచుచుండెను, తీర్ణయ్య్మాతను మధ్యలో విరమించుటకున్ను 

లేదు, ఇట్టి వికట పరిస్థితుల మధ్య ఆ పదిమంది యాత్రికులు 

వమి చేయుటకును తోచక నదిపడ్డున కూర్చొని అంతులేని 

ఆలోచనలను చేయుచుండిరి, కాని గంటసేవు ఆలోచించినను 

సమస్య "తెగలేదు. కర్తవ్యము "తేలలేదు. 

ఇంతలో ఆ నమిపమున ఎవ్ కర్షకుడు పనిమాద 

వోవుచుండ వానిని ఆవి ఆ పదిమంది యాత్రికులు నాయనా! 

ఈ నడి లోతు ఎంత *ీ అని ప్రళ్నింవ అతడు “మనిషీలోతు 

మాత్రమే" అని చెప్పీ "వెడలిపోయెను, ఆ వాక్యమును వినగణే 

ఆ పదిమందికి ప్రాణ ముల కేమాత)ము మువ్వ కలుగబోదు 
దిగి చేతులు అడించుకొనుచు నీళ్ళను "వెనుక వైవునకు 

నెట్టుళొనుచు వీదియో విధముగ ఆవలియిడ్డుకు చేకెదను , 
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నునమేమ ఏరికిఫందలమా ? నగిలోనిగి దిగి నటి గిలక 

అని వారిలో పొందు శ్రర” కాగ్సానాము కలనా ఏలుక్? 

“శ nD వాక్యములను సలికనెము అని తక) ఎవరి 

పను దాని! అమోదించి నాగి వారీ వ్యూళుంను సైస్ 

"పట్టుకొని నదిలోనికి దిగిరి. నగి ఎర్కు_ని తోలుభేని ౧౨ 

వాట చేలులు కాసు అడింగుర్కు. కోగిలింగుటు ఫ్యా గేలు 

అందకును అనలిరుమ్ను "చేరిరి 

తీరమునప ఇరిన నొనుక వారిజ! ఒంగక ధరి a 
చేహము ఉదయించింది. “అందము. సిరి తీఘుగా 

నామా? లీడాః_అనుందిరసీ అ సం డీఎం, నీణయును 

సదితీవి సే ముతో (పనన ంయుచున్న ధి. ఈతిక Hm ony 
కిని చేతక్, శాబ్బ ణా కంగియు్. మురంుం ౪5" 

విధమైన అక్చేర్యమున్ను గదు, తిత్సంకోల్నము కలుగట 
తిజన్సుగా ఆతిడు అందం$ని తఎయదుట వుసగా నిం, 
“yg, గండు నూగు” అసి చినరివ్య॥ oS బింగ్ 13 

బెట్టటెజగను, సంఖ్య తోబ్ముదియే్ పచ్చను, ఒక్? ల! 
లో పొరపాటు వనమున సెంభవింశోనేమె* యని భావించి క 
అంకోలోని ఇక్క- స్ట గను, ఇని వన్ని! స్త Aud 
సంఖ్య త్ "మ్మిదియే నచ్చుగుంజను.._ ఒడివుంగి న్ ద 
ఈఎలకరాగా "లెక్క కు శీ "ఓ సర్ మంగయ్ పళ్చాట" టం 
వ్యకి తప్పక నదిలో మునిగిపోయినాఇని భిఏంచి అ 
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పిన ఎవ్వదొడ గౌను, అతిని వడ్పుచూచి తీక్కి-నవారందరు 

ాడ కన్నీరు కాల్వల పామునట్లు వడ్వబొచ్చిరి, కొందరు 

నపడి దొర్లును నదిలో చనిపో ౨౧వ తనునన్ని హితునికొఅ్న క 
*విభధములుగ అకో?ళింపదొవగిరి, ఆ దృశ్యము నిజమ.గా 

౦3 వ్యావ_చవిదారోకముగ గన్న పైన, 

ఇట్లుంత ఆడాగిన ఎవకో పాండు పోవుచు యాతికల 

దను.ను విని వారి నోవభావముల పీకి ౦చి నమిపషము 

పచ్చి “నా యణలారా' మూెీల వడ్చు చున్నారు?” ఆని 

ఇంప అందొకె నొకడు “అయ్యా! ఏమని చెప్పాదుము! 

జుకఖమున కు వాద్దుపస్టాలు లేకున్న వి. ఈరోజు (పొద్దునే 

ముఖము మాచినిమో కాని మాలో ఒకడు అళస్మాత్తుగ 

శ మునీగివోయెను, మేను పదిమంది యా౭ార్థము 

లుజేకి రాగా నది చాటగనే తోమ్మిదివుం జీ మిగిలితిమి. 

వా 1 ఆ మునిగీవోయినవానిని రక్షించి కచ్చితిరా 

ప చి'వేల నమస్కారములను సమర్చింపదము” __ ఆని 
వం నుక సను, 

సారి నునోప్రర్థవంతు కు సంధర్భిము నంతను 

బరి చక్క గ అవగాహాన 'యొనస్పృకొని ఆశటనుళ్న 

అదరెని మినిన్సులో 'బెక్కపుట్టగా సదినంఖ్య సచ్చాను, పది 

పియు అచగం నికోపముగా ఉండియిండు/ఎచే ఎవరును 



44 పరి మార్గకథలు 

చావలేదని 'తేల్చుకొని అతడు మూతికులో కనాయనలారా*! 

పధనవాడు చావలేదు, (బకికియే ఉన్నాడు” అని ఇెప్పగా 

ఆందకును వారివారి గుకఖిమును మటిచి అనంద శోలికలలో 

ఊగుచు “ఆ పదవవాడు ఎక్కడున్నాడు మహేపభూ!” అని 

పృక్నించిరి. తోడనే పాంథధుడు “మీలో ఎవరు "లక్కణసెట్టి 

నారోవాజే పదవవాడు. అతిడు లెక్క- పెట్టుకొ నకేదు, ఆండు 

వలన ఒకనంఖ్య తక్కు_న వచ్చుటచే నదిలో ఒకడు మునిగి 

పోయినాడని భంతిచే నళ స యించుకొొని వడ్చుచున్నారు 

ఇచట జరిగిన ఆపత్తు వమియులేదు. కాబస్టి మిరందలును 

షో ర్యిము వహించి, లేచి మోమ్ యాతి)లను య థావిథ 

కొనసాగించుకొనుడు'ాలఅని చెప్పి వెడలినోయెను. 

బాటసారి పోగానే యాకత్రికులు కమ్ముకాము 85న 

"లెక్కి-ంచుకి"ని పదిసంఖ్య వచ్చుటచే పరమా నందయాతు ల, 

దుఃఖమును పోగొట్టుకొని తమకన్నులు శెరవించినందుంకు 

పాంధునకు మనంబున జోవోరులర్చించి, తీర్థయ్మాతను ద్విగుణీ 

కృతో తృాహనుతోళొనసాగింపదలంచి అచ్చోటు పీడి చనిరి. 
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సీకి = అజ్ఞానులగు జీవులే యాలకులు ఈ సంసార 

యాత్రలో చారు నానాకాధలు పడుచు శాశ్వత ఆనందము 

దొరక లేదని వీడ్చుచుండగా నద్గురువను పొంథుడు ఎదునైై 

కనాయనలారా! దుఖపడకుడు, శాశ్వత ఆనందము 

(దైవము ఆత్మ కలడు. ఆ అనందము మో స్వరూపమే 

మోరేస" ఎవొనందన్యరూవులు (తక్క కచునిఈ రవాస్యమును 

శలిసికాని థై ర్యవంత్యులై మో జీవితయాతును కొెనసాగిం 

వుడు! ఆని బోధవేయగా,వారు గురుబోధ యెడం విశ్వాసము 

గలవారై తమ్ము "తాము తెలిసికొని తమ నిజస్వరూవమగు 

సచ్చిదా నందపరమాత్మ చెటీంగి జేవితమును అన౦దముగ 

గడువుచుందురు, అట్టి బోధలేనివారు కథలోని దశమునివలె 

అజ్ఞానపరాకాష్ట్రనందుకొని "తానే వదవవారై  యుండినప్పటికి 

పదవవాడు లేడని భావించి నానాయాతినలను ఆనుభవించు 

చుందురు, 

ఆశ ధ్ర 

ఒకానొక పట్టణములో ఒక (గ్రీమంతుడు కలడు, 
ఆరేడు ఒక సామాన్యపటుంబమునందు జన్మించినను తన 
ఆనవరత పరిశ్రమచేతన్ను వా్యాపారకళయందలి "నేర్చరతనము 

చేతను అపారధనమును నంపాదించి ఆ పా)ంతములోనే గొప్ప 
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(క్రీముంతుడయ్యిను. అ పట్టణనునందలి చేవాలయములో 

ఒకనాడు రాతి ఒక భాగవతారుగాకు (వవ్గుదోపాఖ్యాన 

మును వారికథారూపచున వెప్పుచుండిరి. కో)తలు చేలకు 

చేలుగావచ్చి వళ్ళంతేయు చెనులుచేసికొన వశాగ్రతచిత్తులె 

వినుచుండిరి. వారిడానుగారు తము గానకళానై పుణ్యమును, 

ప్రదర్శించి (కోతలను ఉజ్హూత లూూగిం చుచండిరి. (వజలు 

భక్తిపరవకులై తేమ ఇళ్లు, వాకిళ్లు మజచి తదేక దృష్టితో 

కథను ఆలకించుచుండిరి.  వారిదానుగారి ఖ్యాతినిగూర్చి ఇది 

వజికే వినియున్నట్టి అ (శ్రీమంతుడు అవకాశమును జూరవిడు 
వక, సమయమును చిక్క-కున్నను ఎటులనో వీలు కలుగ చేసి 

కొని హరికథను వినుటకై అనాడు బేవాలయచునకు "వెళ్లను, 

ప్రవ్లాదోపాఖ్యానమును గూర్చిన రసవత్తరమైన భుట్టములను 

వారిదాను భక్తి పారవళ్యమున పహృబోధించుచుండ్క వానిని 

చక్కగ అకళింవుచేసీకొనిన ధనికునియొక్క- పహృాచయములో 

పక గొప్ప పరిణామ ముదయించెను, 

ఇదివజకు భగవంతునియెడల ఛో కీ వ కొద్దిగనో గల 

వాడు ఇవుకు దానిని పెంచుకొని నిశీవ ఛక్రి కలవాడయ్యిను. 

ఇదివఆకు ప్రాపంచిక పదార్థములయె శల ఆకా స క్తికలవాడు, 

ఇపుడు నాని మొక్కా నశ్వరత్వెమును గురై టింగి వానిపై 
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“మును అభిలావను త్యించుకొనెను. ఇ దివ ణకు 
భోనాయుతే జీవ్రనకు శరణ్యమని భావించినవాడు, తన 
ఏన్టాయతమును మాప్పువేనికొని భగవంతు జొ క జే 
సేవని యు, ఆతడే సర్వావస్టలయందును సమస్తపాణు 
అనవస8ంపదగినవాడనియు నిశ ్యించుకొ నెను, తత్స 

గ్ కతు తన గృహమున పూజూపునస్కారవఎలను 
జను వయం డెను, 

ఒకనాడా (శ్రీమంతుడు వురోహితుని రప్పించి సత 
వణ . పూజజరిసించు నుండెను, పురోహితుడు పోజకోప 
తో. సాంగోపాంగముగ పూజ నిర్వహించుటకు కృత 
ఎడ నత్యనారాయి ణుని పటమును. వుస్పమాలలతో 
౨డువగ అలంకరించి, పటమునకు ఎదుకుగా 
తుని కూర్చొన జుట్టి పూజను ఉపక్రమించెను, పూజ 
" కొ నసాగుచుండెను, ఇంతలో భూపప్రకరణమురాగా 
తుడు “అయ్యా! చేవ్రనకు ధూపము సమర్చించపలనీ 

14 అగరొత్తులు శెచ్చినారా?” అని (పశ్నించెను. 
5 భ_క్షియున్న టే కాని శ్రబ్ధలేదు, ఇంటిలోపల అగ 
ఉన్న ప్పటిని కెచ్చుటకు బద్ధకముచేత అతిడు 

"లుడకుగారు! అగరొత్తులు 'లేకుండగచనే పూజను కొన 
కు” అని చెప్పెను వెంటనే పురోపాతుడు జక 
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చేయునదిలేక “గూ పార్థం అయుకాన్ సమర్స యామి” 'భూపమూ 

బదులు అతళలు చేయుచున్నాను] అని చెస్పి పటము పి 

చల్లెకు, 

తదుపరి కొంతసేపటికి నై వేద్యభఘట్ట మేకెంచెను. 

వుగోహితుడు అయ్యా! "జీవునకు నై. వేద్యమేమైన శేసీనారా? 

ఆని అడుగగా నై-వేద్యము వంటళాలలో సిద్దముగా నున్నప్పు 

టికిని "తెచ్చుటకు (పాలుమాలి "అయ్యా! వుకోహితుడుగారు! 

చై వేద్యము "లేకండా పూజను కొనసాగీంచుడు” ఆని ధనికుడు 

చెప్పెను. 9క గత్యింతరము లేక ఫురోహీతుడు నై వేద్యార్టం 

అయాన్ నమర్పయామి (నె వేవ్యముబకులు అశరలు వేయు 

చున్నాను] అని చెప్పి కొన్ని అక్షతలను పటముపై చళ్లెనంం 

ఈ పకారముగ వూజ కొనసాగగా ఆ దృశ్యము చూచి ధని 

కుని భార్య మనంబున గొప్ప అవేవననుబొంది భ ర్మ తో 
ఏమండీ! ఇగవంతుడు మనకు అన్ని సౌకర్యములను కలుగ జేసి 

ధనధావ్యము లను సచ్భుద్ధిగ ప్రసాదించి, వీలోటు లేకుండ 
అన్న్ముగహీంచి నాడు. వస్తువులన్నీ ఉండికూడ ధూపదీప 

నై. 'చేద్యాదులను ఆశజేవ జీవునకు నమర్చించకుం డ వూజచేయుతు 

నమంజన మేనా? ఆచి ఉపదారమా'! ఆపణారమా! దానివలన 

ఏమైన ఫలితము కలుగురా? ఆని ముందలించనను ఆ”ెవాక్ళ్ళ 

ములను ఆతజేమియు సర కుగాన'లేదు, 
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అవుడు ధనికుని అర్ధాంగి ఆతనికి సరియైన బో ధను 

జేయధలంచి అవకాశము ఈతకు ఎదుకు మాచుచుండగా, 

ఇంతలో మధ్యాహ్నవు "వేళ ఆతడు వంటశకాలలోనికి భోజనము 

కొఅకు రాగా, భార్యా అతనికి వి_న్హరి నేసి అన్న మువడ్డీం చకంక 

“అన్నార్థం ఆతతాన్ సమర్పయా మి (అన్నము బదులు అతు 

తలు వడ్డీిందుచున్నారు) ఆని చెప్పీ ఏ క్ర రిమధ్యిలో కొద్దిగా 

అక్తలు పెట్టి ఆ తదుపరి * శాకార్థం ఆత్ కాన్ సమర్చ 

యామి (కూర బదులు ఆతుతలు వడ్డించు దున్నాను) అనిచెప్పి 

అ అన్నము (మానే కొద్దిగా అతుతలు సెట్టిఈ (ప్రకారముగా 

వి గ్తరిచుట్టూ ఆక్కడక్క-.డ అక్షతలు పెట్టుదుండగా భర్తకు 

వళ్లుమండి వమే! అన్నము, కూరలు వడ్డించకుండ అమితిలు 

"వయుచున్నా వేమి! అని గద్దించి ఆడుగగా భార్య అందులకు 

సమాధానముగా “వమండీ! జీవుని వూజకు ఏ ఉపచారమున్ను 

శోయక వట్టి అతళతలతో శీ పూర్తి వేసికిరిగదా! ఇవుడు మీ 

భోజనమునకు మాత్రము అన్ని ఉపచారములు చ కంగా 

ఉండనలెనా! అని (వక్నింప ధనిపడకు నిగ్గు శకిచ్చుకొని, తన 

తవ్పీవమును గురై తీంగి కరక మోదట వూజ మొదలనవి 

స్మకమముగా ఇీసెదనని” వామీో నాగంగాను. ఆంకట భార్య 

థనికుని విన్తటిలోని ఆతుతలు తీసి చేసి అన్నము, కూరి మొద 

లైనవి వడ్డించగా అలీడు స.స్టుగా భుజించి "లేచివొయను. 
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పీతి... ఏ కార్యమైనను శద్ధతో, విశ్వాసముతో 

'చేసివవుడే అది సత్ఫథితమును, వూర్ణివలితమును ఒసంగ 

గలదు. అకద్దతో చేసినది దాదావు చేయనిదానితో 

సమానమే కాగలడు. కాబట్టి ఏ కార్యమున్నక్రేనను 

శంద్ధను జోడించవలెను. ముము క్రువగువాడు ఆశద్దను 

పారదోలి, వినయ విధేయతలతో, భ_క్తి శద్ధలతో తన 

అధ్యాత్మిక కార్య(కమములను విర్వ_ర్తించవ'లెను, 

వికా(గత 

నువాన్ముదీయ వరిపాలకులలో అక్బర్ చ్యకవర్శి గొవ్ఫ 

పేరు ప)ఖ్యాతులను బడనీనవాడు, అతడు పరమత వి ద్వేషము 

'లేనినాకు. సౌజన్యనూర్తి పతపాతరహితముగ  రాజ్యపరి 
పాలనము చేని సర్వమతస్థుల నున్ననలకును పాతు?డైన 

ధీశాలి యతడు. వవిక)త ఎ చట' నున్నప్పటికీని జాతి మత కుల 

విచతయణను పాటింపక ఆద్బానిని గౌరవించువాడు, ర్రైవభక్తై 

విశేషముగ కలవాడగుటవలన అతడు ఎన్ని రాజ్య కార్యము 

లున్నప్పటికిని నీయమము తప్పక * నమాజా* ( (రన ) 

చేయుచు౦డునాడు, 
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ఆ కాలమందు సిక్కు.మతేన్గుల గురువగు నానక్ చాల 

వృగిద్ధి శెక్కేయుండెను ఆతిడు జనులకు చక్కటి థర్మలోథ 

చేయుచు ప్రజలను సత్య మార్గమున, సీతిమాశ్లమున నడివీంచు 

చుంగుటవలన జను లాతేనివై పరిపూర్షనిశ్వానము కలిగియుం 

డిరి గుటనానక్ యొక్క పేరు వ)ఖ్యాతులను గూర్చి విని 

అళ్చరు చక్రవర్తి లతని నొకసారి తన ప్రార్థనా నమావేశము 

నకు ఆవశ్యినించెను, ఆ నమా ేకమున నొక ఉన్న తాననము 

వై నానక్ను ఆనీనునిగ కేసి అక్బర్ తన (సాక్ధనను ఉపక 

మించెను, చక)వ రితో బాటు ఇంకను ఆనేకులు ఆ (ప్రార్థనా 
శార్యక)మమునందు పాల్గానిరి. 

అక్బర్ నియోలితనతు)డై భక్సి భావవురస్సరముగ 
పార్ధినాగీతిమును అఆలానించుచుండెను. అనుచరులందజును 

అళ్హు అతినిని ఆనుకరించుచు చక్కగ (ప్రార్ధన జేయదొడగిరి. 

ప్రార్ధన మవాదానందముగ బరిగిపోవుచుండొను. ఆ దృళ్యము 

నంతను ఆచబ ఆనీనుడై. యాన్న నానక్ వీశ్రి ంచుచుం డెను 

అక్బర్ చృక్రవర్శ్మియ్కు అతని ఆనుచరులును పార్ధన చేయు 

చుండగా నానక్ ఎందులో నవ్వెను (వకనున్నవారంద 

అును ఉగులై అతణేల నవ్వెనో "వెంటనే కారణమరయదలం 

చిరికాని అక్బరు వారలను వారించి పాగక్టనను కొనసాగించు 

ను చేసెను, 
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ప్రార్ధన యంకయు పూర్తి అయిన వీదవ = 

వారు పోగా, ఆకృకు చృక్రవర్తి విధేయతతో గురు, 

నమిోవించి కమవోళ్ళా! (పార్టనామధ్యమున “తామే! 

కారణము తెలియజేయుడిని (పశ్నింపగా నానక్ గ 

నిట్లు వలిశమ...- “ ఓ ఆళ్ళర్ చృకవర్త్ ! భగవ్య 

రమ్మని మోరు నాకు ఆవ్యానమను పంపితిరి. నేన 

సంతోషించి మా ఆభ్య్యనమును అంగీకరించి ఇట 

వక్యాగచిత్త నుతో జేన్ థ్యానించుదు “కేమోయ! 

ఆనందపడిలిని, ని అట్లు జరుగక నుతేయొక 

జరిగగందులకు నాకు నవ్వు వచ్చినది. కీ శోక్రవ ర్త 

చేయుననుడు మా మనస్సు ద్రైవమునందు స౦ | 

యున్నడా! లేశ మార్కెట్లలో అకేవియా గ 

"బేరము చేయుచున్నదా? నిజముగ చెప్పుడు 1ఈ (ప 

నిలదీనీ (వశ్నింప అక్బర్ నిరుత్తరుడై కన మనశ్నా 

నకు తానే మిక్కు_టముగ పరితాపపడెను, 

నానక్ వెవ్పినది నిజమే, ఎమటివాని మ 

లను చక్కగ తెలునుకొనగల్లు మహా వ్రజ కాలియ, 

(పార్షనా సమయమున అక్ళర్ యొక్క మనస్సు , 

లిపగుచున్నదో బాగుగ వీతీంచి ఉన్న వి 
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బయట పెప్రెైను, నానక్ చెప్పిన వాక్యములు య థార్థములే 

యని అక్షర్ అంగీకరించి ఇకమోదట అట్టు జరుగమెండుట క్రై 

యత్నము చేయటకు కృతనిక్చయుడయ్యిను. 

పార్టనాకాలమందు మనస్సు పరి పి వి ధముల 

బహర్ముఖము గ పన ర్తించుట పూర్వనంస్కా-రి బలముచే 

నంభోవిందినను, సాధకుదగవాడు అట్లు దా నిని విచ్చలవిడిగ 

వదలి వేయక పగ్గము పట్టిలాగి గుజ్జుమును అదువులోనికి కచ్చు 

నట్టు భక్తి యనుతాటినే వై రాగ్యమను దృథస్యూళిమువే 

ఆ పకుగిడు మనస్సును లోనికీలాగీ, అంతర్ముఖ మొనర్చి భగ 

వంతొని పాదపద్మములందు స్థిరముగ నుంచవలెను 

వీతి:... (పార్ధ వా జవధ్యావాదులందు చిత్తమే 
థ న్ా! 

ఏకాగ్రముగ మండుట వాల అవసరము, చకా (గ 

చిత్తమే పత్ఫలితములను పొధించగలదుగాని, చంచల 

మనస్సు కాదు. అభ్యాసము చేతను, వైరాగ్యము 
చేతను, తత్వ్వవివారణ చేతను మనస్సు వికాగితను 
బొందిస్థీరముగ నుండగలదు, సాధకుల కిట్టి చి త్తెక్రాగ్రత 

అత్యంతావక్యకమెయున్న ది. 
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పాండవ కొరవ యుద్ధము పూర్తి అయినది. ధర్మరాజు 

చక్కగ శాజ్యపరిపాలనము ేయుచుంథెను. ఎల్ల రు సౌఖ్య 

ముగ శాలము గడువుచుండిరి. ఆ నమయమున ఒకనాడు 

ధర్మరాజునకు తీర్థయాత్రలు సేవించిరావలెనను అభిలామ మనం 

బున ఉదయించెను. తోడ'నే తన యభీస్టమును బంధుమిళా) 

దుల కెతింగింస వారందజును పరమానంద పడిరీ, కొందజు 

ధర్మరాజునితో బాబు తీర్థయాత్రకు -వనవలుటకు తమ సంసిద్ధతను 

జెల్ల డి వేసిరి, రంగమంతేయు నీద్ధపడెను. యాఆా్రర్ధ్థము పోద 

లంచినవారందజును యుధిస్రీకుని ఛభవనమందు నమా వేశమైరి, 

ఇక కొద్ది సమయములో యా త) పా్రారంభముకానుందగా 

ధర్మరాజు (శ్రీకృష్ణునియొద్ధ కేగి దండప్రుణామంబాచరించ్చి 

“జీవా! తీర్థయాత్రకు పోదలంచియున్నాను, తమరుకూడ మా 
"వెంట వచ్చినచో మాకింతయో లన్లోదముగ నుండగలదు. 

మాయాత) నఫలము కాగలదు, పై "పెచ్చు రసవ త్తరముగా 

కొనసాగగఆదోో అని వేడుకోనను, 

శాని అందులకు (క్రీకృమ్లుడు అంగీకరించలేదు. తనకు 
ఇతర శార్యము లెన్ని యో కలవనియు, వచ్చుటకు సావళాశము 

"లేదనియు కౌరి వచించెను, ఆయునను ధర నందనుడు. తన 

సు నవలలీదు. యాకయందు అమ్మ శ్ర సాసీయుని సాన్నిధ్యము, 

సావాచర్యము సరదమూనందముగ నుండగలదని భావించి రావలనీ 
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'దీగా మరల మరల పర్థించెను. యథిష్షికుని వినయాన్విత 
చయులను విని (క్రీకృళ్ణపరమాత్మ యిట్లు వృత్య తెర 
చచ్చెను, 

“ధర్మరాజూ! రీర్ణయ్మాతయను గొప్ప శార్యమును 
'బకర్తెతెవి, సంతోషము: వీజయవంతముగ నెర చేర్చుకొని 
రిగిర్యు శ్ర:నాకు మాత్రము వచ్చుటకు అనుకూలము లేకున్నది 
ను నా ప్రతినిధిని మోావెంట పంసెధను!” అని పలికిన 

"హె. గమోవముననేయున్న ఒక సొరకాయను మా వీ ంచి 
ఫక్ నందనా"! ఇదే నా (పతిగిధి దీనిని మా వెంట తీసికొని 
ల్ని -నేను వచ్చినట్లుగనే భావించి, అన్ని తీర్ణవ.ల లోను 
నిని యుంచి, ఆందతే "జీవ్రళ్ళను దర్శనము చేయించి తిరిగి 

టెక తీసికొనిరము షా అని నుడివెను. 

ఇధాగవంతుని ఆ వాక్యముల్నస్తె ఎంతయో శ్రద్భాభక్తులు 
పనా ధర్మరాజు అక్ష అ గాయను తీసుకొని శికం బు న 
కుకొాని సాకాత్ (శ్రీకృష్ణుడే తనవెంట నున్నాడని మనంబున 
"విం కొని తీర్థయా(త కువక)మించెను. తాను వె ళన 
కుల్ల ఆ శాయనుగూడ తీసుకొనివెళ్ళిను, కాను స్నానము 
సిన తీర్ణములండెల్ల చానినికూడ స్నానము చేయించెను. 
"నూ దర్శించిన "జేవుళ్ళళందటికి దానినికూడ చూపెను. ఈ 
"కాడముగ (శ్రీకృష్ణుని యానకి వ)కారము తు, చ తప్ప 
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కుండా ఆ కాయవేరేగూడ తీర్థయాత్ర చేయించెను, కొంత 
శాలమునకు యా వరినమా క్రి కాగా, ఆందజును తను తిమ 

గృహములకు BoA వచ్చిరి. ధర్మ రాజుకూడ పరివార సమేత 

ముగ తన పట్టణమునకు ఠిరిగివచ్చెచు. 

సామాన్యముగ తీర్ధయ్యాతలను "సేవించి యింటికి తిరిగి 

వచ్చు వారు యాత్రాసరిననూప్త్కనూచకముగ అన్నసగమా 

రాథన చేయుమందురు. ఆ సౌంప)చాయ, పకారము ఆన్న 

నమారాథనకు వీర్పాట్లు శావించెను. తదుపరి య్మాతెశై తేన 

"వెంట తీనీకొని వెళ్ళిన సొరకాయను శిరంబున నిడుకొని ధర్మ 

నందనుకు (శ్రీకృన్ణునియిద్దకు వెళ్ళి నమస్కరించి ఆ కాయను 

చారిముందుంచి "మహాత్మా! తాము అనలిద్చినపకారము 

అన్ని తీర్ణములందును దీనిని ముంచితిని. అందతి జేవుళ్ళకు 

చవితిని ఇవుడు సన్నిధికి దీనిని గొనివచ్చితిని, న్వీకరింవుడు” 

అని వలికి ఆ కాయను (క్రీకృమ్ణునిముందు ఉంచగా కృష్ణపర 
మాత్మ అనందపడి ధర్మజునితో ఇట్లు పలికెను... ధర్మరాజా | 

సీను దీనిని తీసికొని వెళ్ళి కూరచేయించి నీ వివుడు కావించు 

చున్న సమారాధశలో ఆుందటికి వడ్డించులాగున శేయుము. 

నందనందనుని అరు తి; సావహ్ంచి ధర్మరాజు దానిని తీనికొని 

వెళ్ళి ఆ ప్రకారమే చేయించెను కాని అజేమి చితమోకాని, 

ఆ శూర తినగకీ (పతివారును వాంతి చేసీకొనుచుండిరి, సౌర 
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శాయకూర చేదుగనుండుటరే చడానికి కారణము, అపుడు 

అందకును ధర శ్రరౌజతో నానావిధములుగ పలుకదొడేంగిరి, 

ఓరాజబా ! శుభమా ఆనుదు రీర్ణయ్మాత పూర్తిచేని శానించి 

నట్టి ఈ నమా రాధనలో చేదు సొరకాయ ఎందుకు వాడితిం 1 

అని జనులు తమ ఆవేదనను "తెలువుకొ నజొచ్చిరి 

కెంటచే ధర్మరాజా ఆ కాయను (శ్రుళ్ళష్ణునియొద్దకు 

తీసికొని వళ్ళి “కృష్టా | చేదు సొరకాయను మీరేల ఇచ్చి 

నారు ? మంచికాయను ఇచచ్చియుండిన వాగుంటెడిదిక దా!” 

అని వచించ తిల్భ ఇమే (గ్రీకృన్ణమూర్ని ధర్మజునితో రాజా ! 
ఆది చేదుకాయ అని నాకు ఇదివజకే తెలుసును. కాని శీ ర్ 

యాతలన్నీ చేవిం దినది కాబట్టి చేదు తనము పోయినేీమో 

అని తలచితీని, ఇంకను పోలేదా? అని (శ్నించెను ధర శై 

రాజు నికుత్త కుడయ్యను, మహానుభావుడు జనులకు చక్కని 

పాఠమును బోధిందెనుగదా యని పరితృప్తుడయ్యెను. 

అనేకులు తీర్ణయ్మాతలు నేవించుచున్నారు. జపము 
నలున్సచున్నారు. కాని నృాదయపరివ రృన కలుగుటలేదు. తమ 
యందు నిగూ్యూములై యున్న అసుర గుణములను, పాపనంస్కా- 

రిములను వారు వోగొట్టుగొనుటలేదు ఎక్కక ఉన్న గొంగళి 

అక్కడే ఉందుచున్నది. (క్రియలు లాంఛనముగ జరిగిపోవు 

చున్నవి, కాని మశస్సు మార్చు కలుగ చేనికొనుట యీ మానవ 
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జిన్మముయొక్క- ముఖోద్దేశ్యము. పాని వుణ్యాత్ముడుగ 
మారిపోవలెను. దుష్టుడు సద్గుణవంతుడు గ పరిణామమొం౦ద 

వలెను. అసురసంస్కా రములు పోయి దైవసంస్కారములు 

అలవాటు కావలెను, ఎన్ని ద్రైవకార్యము లాచరించినను 

మనన్సునందలి చేదు చేదుగ నుండినవో వమి (ప్రయోజనము 
చిత్తమందలి మాలిన్యము ఈవ్మలెనను తొలగకుండినచో 

వ్మి (వయోజనము! శాఖట్టి పరమార్థశార్యము లాచరించు 

వారు తమయందు పృాదయపరివర్త నము కలిగినదా లేదా 

యని పరీక్రించుకొనుచు కలుగ జేనికొనవ-లెను. 

పీతి... తీర్ధ యాతిలు, జపములు, తవములు 
వూజలు మున్న గువావివి చేయువారు అఆ వు డవుడు 
తమ హృదయమును వరీక్షించుకొనుచు దుధుణముటు 
కోవతావములు తగ్గినవా, తొలగివవాయని వరిశీలిం 
చుచు, హృదయపారిళుద్ధ్యతను గలిగియుండవ'లెనుః 

వారా 



దైవశక్తి. మానవశక్తి 
ఒకనొక (గామమునందు బంగారు ఆభరణములు 

తయారుచేయు స్యర్ల కారుకు ఒకడు కలడు. తన వృత్తియం 

దతడు మసాకొశలము కలవాడు, కనుకే చుట్టు(హక[లగల 

(గాచమవాసులందదను వారికి ఏ ఆభరణము కావ )సినను అతని 

ముద్దే వచ్చి చేయించుకొని పోవుచుందురు. ఆభరణ నిర్మా 

ఇకుశేలక్నేము వలన ఆతనికి ఆ వరనరములో గొప్ప ఖ్యాతి 

లభించినది. ఓకతూరి యతిడు తేన బుద్ధికశలకనంతను 

ఉపయోగించి ఒక అవురూపమైన ముక్కు_వుడకను బంగారుతో 

నిర్మించెను. కొన్ని నె)లు తేక దృష్టితో నతిడు దానియొక్క్- 

రూవుకేఖలను గూర్చి పచేపజే చింతనజేని అంతవటుకును. 

ఎక్కడలేని రూపలావణ్యమును అయాభరణమునకు “తెచ్చీ 

పెళ్షైను. స్యర్లకారుని రీస్తబుద్ధియంతేయు ఆ నవ్యభూమణము 

నండు చక్యాగ (పతిబించించి చానికొక విలకుణత్యమును 

చేకూర్చి నది. 

తతృలితముగ జనులు తండోపతండముగ దానిని పీశ్రిం 

చుట్ట ఆపదెంచసాగిరి, ముఖ్యముగ స్త్రీలు సుదూర 
పాంతేములనుండీయు బండ్ల కట్టుకొని వచ్చి ఆ ముక్కు_వుడక 

యుక్క_ సెౌందు వ్రమును కనులపండువగ నీఖీ.0చి పరమానంద 

భరితులగుచుండిరి. “ఆహా! ఎట్టి ఆపూర్యసౌండర్యము | ఎట్టి 
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అద్భుత నిర్మాణపటిమ ! ఇంలివజకు మన జీవితములం దిట్టి 

ఆభరణ నిర్మాణ దతితను ఎచటను గాంచి యుండలేజే ! ఆ 

స్యర్లకారు ఇెంకటి అనుభవశాలియా |! ఆతని వుణ్య మా 

అనుచు ఈ దినము నే తొత్సడముగ ఓక ఆశ్రరూప ఆభరణ 

మును దర్శించు అదృస్టము మాకు లభించినది ' ఆ న్మ ధ న 

మైనది ! _ అని ఈ పికారమ.గ జనులు తమ ఆదృష్టమును 

లొనియాడుచుండిరి సువర్శ్యకారుడు నిర్మించిన ఆ యాభరణ 

శారణముగా ఆ (గౌాచముచ శే గొప్ప ఖ్యాతి లభించినది. 

ఇక్యారణముగ ఆ గ్రామస్థులందజును ఒకనాడు సమావేశమై 

వవ్య _క్రీవలన తమ (గామమున కింత (పతిష్టు కలిగినదో అటు 

వంటి ఆ మహనీయవనా రిని సన్మానించుటకు, సక్క-రించుటకు 

వీళ్ళ గీవముగ తీర్మానించుకొనిరి, అఆ తీర్మానము ననుసరించి 

వారందకును నడుము కట్టుకొని చందాలు వసూలువేసి ఒకా 

నొక శుభదినమున బిబ్య్ళీంచమైన రథమును వువృములతో 
తోరణములతో, రంగు శాగితములతో బాగుగ అలంకరించి 

మేళకాళములతో భజన పార్టీలతో స్వర్గ 'శాకుని గృనాము 

ఇంతకు విచ్చేసిరి, రథమును బయట నిలిని సన్మాన నంభు 

శార్యదర్శిగారు, సన్యాననంభు సభ్యులతో లోనికేగి న్య ర్ల 

శారునితో నిట్లనెను. 
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కమనాభయా] తమరు గొప్ప కళాకుశలురు. ఆభరణ 

నిర్మాణమందు తమకు తమళీ సాటి. తమమొక్క-  భూమణ 

నిర్మాణ కౌళల మహిమచే మన గాంమమునకు మవా_త్తర 

కీర్తి లభించినది. దూరి (పాంతములందలి జను లందరును మన 
(గామముసేరీ న్మరించు చున్నారు. ఇంతటికీర్మి ప్రలిష్టలను 
మన గ్రామమునకు నిత్యన్మరణీయముగ నొనక్సుటకు కారణ 

భాతులై న తమకు ఈ (గ్రామము తేరఫున చేము ఘసముగ 

సెత్క-ర0స దలంచి ఒకో మహోరగిమును అలంకరించి ఇచ్చి 

నాము, తమరు దయ చేనీ దానియందు కూర్చొనినచో మేను 

తమ్ములను భక్షి నురన్సరముగ ఊంీగించి మా కర్తవ్యమును 

విధ్యు కధ శ్రమును శిర వేర్చుకొందుము, శాబట్టి దయుయుంచి 

శ్వరితిముగ వచ్చి రథమ. వై ఆనీనులు కండు.” 

కార్యదర్శిగారి ఆవాక్యములను వినుటతోజనే గర 

శారుడు పకపక గవ్వసా గను ఎందల శాతను నవ్వెనో 

ఎవరికిని అర్థము కా లేదు, కొన్ని తీణనులు గపిచిన దనుక 

సన్మానసంథు శార్యదర్శిగారు “మసహోకయా! తమరీసనమయ 

చున నవ్వుటకు శాంణమీమి!” అని అడుగగా న్వర్థృ కా రు 

గిప్రకారముగ పలి శను-.ోఓయి ? "పెద్దలారా! ముక్కుపుడకను 

తయీోరుచేనీన నన్ను ఊ శీగించుట కంల ముక్కును తియీరు 

వేసిన జేవుని ఊరేగించిన ఎంతట"గుండును? ముక్కు-పుడదకక 
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ఆధారము ముక్కు-లేనిచ్కో ముక్కు.వు! 

సామాన్యమైన ఒక చిన్న ముక్కు..పుగక! 

నన్నే ఇంత గారవించ దలంచుచున్ని హొ 

మానవునకు ఎంతోముఖ్యమై ప్రాణాధార 

అలవాలమైనట్టి ముక్కును తయాకమష సను 

మాత్మను ఎంత గౌరవించవలను? ఆం 

మోకు కలుగలేజే అని తలంచి నాకు నవ్వు 

రీ గామ "పెద్దలారా ! "జీవని వుమునం 

భక్తితో ఊం౭ీగించుడుి___ఆని హితవు కే 

అమవా_త్తరబోధను విని కార్యకర్శి nome 

పరితృ వీని బడనీరిం 

సీతి.- వరమాత్మ మొక్క శక 

అద్ధానిముందు మానవుని శక్తి అహా 

వుడు ఎంత భఘనకొర్యము సాదించిన 

యని తలంచక, దానిచే ఆహాంభావనుంం 
యంతయు భగవత్కృవా కటాక్ష | 

భావింది విగర్వముతో మెలగుచు, భ్, 

భక్షి ళద్దలను ఇతోధికముగ అధప్పు 
చుండవలెను. 



ఆత్మయే మహ్మాపియతనుమైనది 
"కానక గా)మును.నకు కొంఠదూరమున ఒక నది 

పివహించుచుందెను మహో త్రుంగతరంగనమన్వికమైం వర్ణా 
కాల నలిలధారలతో గూడి ఆ నది బహువేగముగ పొ ౦గి 

సొరఅంచయండను, ఒక యాకికుడు. కుటుంబనమేశముగ 

పాదణూారియు యాతినలువుకొనుచు సరిగా ఆ నది నమివమున 
కీఆెం-జెను, ఆకనియొద్ద య్మాతకు నినియాగవడునిమి కృము 

కచ్చ్చూకొానిన తబ్బుమూట యొకటి కలదు, ఆతని'వెంట ఆకని 

సహాథర్మవారిణియుకమారుడున్ను కలవ,కుమూరుని వయన్సు 

పది నంవత్పరముల్ను మాత్రమే, 

ఇారందరును శదియోడ్డువరకు వచ్చి ఆగిపోయిరి, త్ 

ముక ఓక్క పడమైనను కానరాకుండెను, వారిలో ఒక్క-నికిని 

ఈత రాదు. వారందజును అవలియొడ్డునకు త్వరితముగ చేరి 

యాతా కార్యక్రమమును కొచసాగింపవలసియా న్నదిచదియా 

ధీవలా ముగ (పవహించుచుండెను, ఇట్టి పవిత్క-ర విపరీత పరి 

స్థితిలో బాటసారికి ఏమి చేయుటకును కోచి లేమ, తీర్థయ్యాత 

నుండి "వెనుకకు మజలుటకును ఇష్టపడ లేదు. య్యాతలో 

ఎన్నా కష్టములు నంభవించినను, ఎన్ని ప్రి రిబంధ ములు 

ఎదూై_ చను వాని నన్నింటిని అధిగమించి దృఢతరదీతతో 

యాత ఇను కొనసాగించుటకే అతడు కృతనిశళ్చృయుడైై 
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యుండెను. అందువలన ెగించి వదియోవిధముగ నదిని 

చాటుటకే నీద్ధపడి కుటుంబన మేతముగ నీటి కో అడుగు పెం 

వబ్బుమూట నెక్కిన పెట్టుకొని విల్ల వానిని భుజమ్యుపై 

కూర్చుండ బట్టుకొని భార్యవేతిని పట్టుకొని అతడు మెల్లగా 

నది లోనికి దిగను. వరదల మూలకముగా పెరుగుచు వేగ 

మున్ను ఆధికము శాకచ్చెను. నడీమధ్య భాగమున చిక్కు 

కొనిన ఆ యాకికునకు ముందునకు వోవుటకుగాని, వెనుకకు 

ముకలుటకు గాని పీలుశేకుండెను. ఆ సంకట పరిస్థితియందు 

యాక్రిుడు తనలో నిట్లు వికర్కి-ంచుకొ నెను, “ఇవుడు జీవిత 

మున ఆత్యంత విమాదభరిళమైన స్థితి యేర్చడీనది. ప్రవాహ 
చేగమున నేను, నా కుటుంబమువారు ఆందటును కొట్టుకాని 

వోయి మృ శ్యువుపాలగు భీషణ నమయ మేకెంచినది బతుకు 

నుగూర్చిశ అవకాశము నన్న గిలినవి. వదియో విధముగ 

ఆవలియొప్లకు శేరవమ్చునను శై ర్యముతో నదిలో ప్రవేశించి 
తినికాని కొంతదూర నేగునరికి దురదృష్టవకమున సీటివేగము, 

సీటి మట్టము పెరిగిపోయినవి, ఇవుడు కంకమువరకు నేను 

సీటిలో మునిగియున్నాను. భుజములపై వీల్ల చాడు కూర్చొని 
యుండుటవలనను, నెత్తి పె డబ్బుమూట యుండుటవలనను 

బరువు "పొచ్చుగానున్నది, ఈ పరిస్థితతో ఇటునటుకూడ 

కదలలేపన్నాను, కొంత బకువునాసై. తగ్గించినచో ఇటునటః 
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కదలి వదియోవిధముగ (ప్రాారతణ చేసికొనుటకు ఏలుండును 

వీల్ల నాడు పోయినను, మరల ఇంకొక సంతానమును కోన 

వచ్చును” జని యిట్లు తలంచి ఆ య్యాలికుడు న్వీయరయణార్థ 
ము తన కుమారుని నీటిలో వదలివై చెను, తెల్గి ణము (వనావా 

చేగమయున తనయుడు కొట్తుకొనిపోయిను. 

శాని అంతకంతకు నీటొవేగము ద్విగుణీక్ళతమగు దుండెను, 

అవుడు య్యాతికుడు మరల తనలో నిట్లు వితర్కించుకొ నెన్ను 

“భార్యను వేలితో పట్టుకొనియుందుటవలన నన్ను నేను రక్షిం 
చుకొవజాల కున్నాను, భొర్భపోయిసను తబ్బుయుండిన వో 

ఇంకొక ఇల్లాలిని కట్టుకొని నంసారము సడుపవచ్చునుంగొ ఆన్ని 

'యోచించుకొని ఆతడు తన గృహణిని సీటిలో వదలినై చెను 

పవాహావేగమున ఆపె కొట్టుకొని పోయెను, అప్పటికిని అతిని 

పరిస్థితి కుదుటపడ లేదు, సీటినుండి తప్పించుకొనుటకు నెత్తిపై. 

నున్న డబ్బుమూట ఒక మహో ప్రతిబంధకముగ నుండెను, 

నెక్హిపెని భారముచే అతడు ఇటునిటు కదల "లేకుండెను. అట్టి 

స్థీరీియందాతిడు తన (పాణమును శాపాతుకొనుటకై డబ్బు 

మూటనుకూడ సీటియందు వదలి;వై చెను, ఆతృబీ ఇక భార 

మేమిలేనందుచే అతడు వదియో యొక ఉపాయమువే చేతులు 

కాళ్లు అడించుకొనుచు ఎట్టశేలప ఒడ్డును చేరుకొని బ్రతుకు 

జీవుడాయనుచు చెడలిపోయిను, 
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(వపంచములోగల గమన పదార్థములక'ం" ఆందో 
లత యే జనులకు అధిక (్రీకికం మైనడి,తనకాజ తీ న్ 

ఇతరులను పేమించుచుండును,  ఇరేకుల్వపై 49 నెక 

యున్నచోఆది తిన నిముత్సే వేయని బృహదారణ్య తా “కో జ! 

చక్కగ వర్షించి చెన్పినది 

నీతి : అత్మరేీం అన్నిటికంటె మహా(మె లో 
మైన వస్తువవియు, అద్దాని విమిత్తమే మమల" 
లోవి తక్కివ వస్తువులు పేతికరములుగ దణ35ల 
అట్టి అత్మనే సర్వులును అనుభూత మొంసయ్యా 

వలెను 

సుఖము బయటలేదు 
ఒకానొక సాధువు రీర్ణయాకా)వరాయా [ఇ 

శ్షేతములను దర్శించుచు, వుణ్యతీర్థిములందు సా్యాచడికా 

చుచు పాదణారియి పోనుచుండిను, గ్రామముల/సం యు టి 

ములగుండా చనుచు, తీర్థ వజేళ ములందు మాతః 
రెండు రోజులు నిలచి స్నాన్క జేవదర్శన,పూజాదికాచ చ్ 

నొనర్పుళొనుచు మరల తన ప్రయాణమును కెనాన్ ం 
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నుండెను, ఒక మవోపట్టణముగుండా పోవుచుండెను, అచ్చట 

ఒక గొప్ప వ్యాపారి నివసించుచుండెను అతడు. (శ్రీమంతుడు 
బ్రహ్మాండమైన సుందర భవనము ఆతనికి కలదు. నీరినంపదల 

తోబాటు చక్కని శీలము, భగవద్భక్తి అతనియందు. ఏరా 

జిల్లుచుండెను, అకడు సాధు సత్పురుషులయెడల ఎంతయో 

వినయ విభీయతలు గలిగి వారిని అదరించుచు వారికి భిశ్లూ 

దికముఅను సమకూర్పుచునుం డెను, 

ఇట్లుండ ఒకనాడా ధనికునకు పె నదెల్పిన య్యా తలీకుడై న 

సాధువు పట్టణమున కనువీంచెకు. సాధువుమొక్క- ముఖ 

వర్చన్సు, (బ్రహ్మా తేజము అతని నంతయో ఆకర్ష ంచెను 

వెంటనే ధనికుడు అసాధుకుహోత్ము నకు సాషాంగదండ వణామ 

మాచరింది తన ఇంటికి భికుకై అవ్య్యనించి తీనికొని వెళ్లను. 

మహాతేవన్సపంన్ను కగు సాధు వుండు తినగ్భవామున శకేకెంచు 

టచే (శ్రీమంతుని అనంధమునకు మేరయే 'లేపండను. ఆ 
మవానీయుని సొక్రాత్ నారాయణమూ_రిగణే భావించి, వారి 

పాదరజముచే తన గృవాము పావనమైనదని ఆతడు తలం'చెను 

అట్టి పరమపవితు)ని రాక మహా ఆదృష్ట్రకరమైనదని యెంచి 

ధనికుడు ఆరోజు గొప్పవిందు చేసెను, రుచికరములగు ఫల 

హోరములను వండిం చెను. మధురనభరితములగు పానీయము 

లను వర్పాటుచేసెను. మహోస్వాదిష్టమగు పాయసమును 

వంశించెను, 



468 వరమార్గ కథలు 

భిశాసమయమున సాభుమజ తాడు ధనికుడు = 

నురును పక్క ప్ర h- నీ భోజనమునకు గాము ౦డిరి, (న 

వశాన్ని ధనికుడు సాఘివుగారితో ముహాఆ ! తమిం 

పురస్క-రం మకోొని ఈ దనము మిహోతుచికోర మిన పాయస, 

ప్రక్యేకముగ. చేయించితిని, అది తొగినవో. సా 

అమృతమును "తాగిన శందమునెకీ యుండును, గా 

చేయచలనీస పదార్థము లన్నిటిని “కేయించికీని, 6 

సుగంధద)వ్యములనుగూ=ట పేర్పించికిని, అతి ాాదిస్థః 

అఆశిమధురముాగ, అత్యానంధకరనా గ నుంగలదు, ౧౧ 

వనజకు తెమచటను ఇటువంటి దానివి గుచినూంది యుం 

ఆని శ పకారముగ పర్ణించుచుండ ఎధువ్ర క 1 అ 

ఆంత రుచివంతముగ నుండు !” అని వలికి భోజఎమిః 

క)మిం'చేను, ఇరువు ను శంసుముద్దలు తినగ శీ సడ్జిందు 

శెండుగ్గాసుల నింటుగా వెయనమునుశేచ్చి అ కస్ట? 

స*భున్దుముంను; మణిగయికి దానిని ధనికునిముందు బగ్గ 

ఆత్తతీ సాథునుగారు ఇంటియజమానవనిత్ సవ 

మోము తయారు కీయించిణ పాయనము ఎట్లుండును?" 

(పశ్నింప “అమృగ గమానముగ నుండును. అని అ 

సుత్యుత్తద మిచ్చెను. కెంటే సానుపుగారు ఒక ల్యే 
తమ్ము "పెన్ను కెప్పించి ధ[కునిచే ఆ కాగితము న “పాయ 
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"ఆమృత సమానముగా నుండును ఆని వాయించి చేవాలు 

పెట్టించెను. తదువరి ఇరువురును నారి వారి వ స్తరిముందు 

పెట్టబడిన గ్లాసులలోని పాయనమును కా)గీనై చిరి, ఆవుడు 

సాధువుగారు వడ్డించులాగుగ చేసి ఆ పాయసమ.నుకూడ 
(కౌగుడని యజమానిని బలవంతము చేసెను, సాధువుగారి 
ఆజ్ఞను వురస్క-రించుకొని ఆతిశీయుడగు ఆ (శ్రీమంతుడు 

పాయనమును కావ మొదలిడెను, శా ని మొదటిలోటా 

_్రకాగినంత వేగయుగ కా)గకుండిను, ఆది మాచి పాధువు 

గారు *వీమంకీ' నెమ్మదిగా (తాగుచున్నాళేమి! పాయ సన 
మొట్లున్న ది?” అనిషప్రళ్నింప, ఇంటి యజనూని పాయనవు వచి 

కొంచేము తేగ్గినది అని పృత్యు త్తరమిచ్చెను. తోడనే 
సాధువుగారు ఆ వాక్యమును శాగితమ్చువె గ్రాయించి 

వేవ్యాలు ఎెట్టించను. అ విదప సాధువుగారు వంటవానితో 

ఇెవ్సి అఖాళీగ్లానునించా మూడవసారి పాయసమును పోయించి 
చానినికూడ 'త్రాగులాగున యజనూనిని పోత్సహించెను 

ధనికుడు మూడవసారి ఆ పాయనమును కాగబోగా ఆది 

నోటిలోనికి ఎక్క-కుండెను. అవుడు సాధువుగారు వమండీ! 

పాయసమెట్లున్నది! అని ప్రళ్నింప.__వివమువలె తోచుచు 

న్నడి అని సమా ధానము చెప్పెను. ౪ వాక్యమును సాధువు 

గారు శాగిఠముసె వాయించి చేవాలు పెట్టించెను, 
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భొజనానంతరము సాధువుగారు ఇంటియ జమానా 

ఇష్టాగోస్టిగ ప్రనంగించుచు యజనమానిగారూ ! సాయా వేత 

అమృతముతో సమానమని భోజనమునకు ముందుపత గచ 

గజ్యా మూకులోటాలు పాయసము తా)గగనే పాలూ? తౌ 

వివనుని చెప్పితిలేమి? నిజముగా పాయినము అమృణ గ??? 

మైనచో ఎల్ల కాలనులందును అస్లు యుండవలెనుగడా! లకీ 

ఉండలేదు! కాబట్టి సుఖము చాహ్యావస్తువులలో నే 
మానవుని భావనయే వస్తువులలో సుఖమును. కల్పించు. "చ 

చున్నది. వాస్త్రవనుఖము అత్మయంచే కలదు. అది +౧౪ 

మందును తరగదు. మారదు అది పరిపూర్ణమైనది 9౪" ౫ 

అట్టి అభ్యంతర అత్మసుఖము ఫొఆశే మానవుడు పలల 

చవలినుగాని చంచల బావ్యావిమయ నుఖముల కొజరుగ ల్ 

అని చక్క గ బోధించెను 

నీతి సుఖము బయట వస్తువులలో లేదు. య 

యందే కలదు. జీవుడు బాహ్యవస్తువుల యెడల మలా 

గముగలిగి అత్మసొక్షాత్కారమునకై యత్నించి ఆడా 

యందే స్థితిగలిగి జీవితమును నరమావందవముయవవం౨ ఈ 

కొనర్చుకొ నవ లెను. 



అంతశ్ళుద్ది 

పూర్వము కలీన్హాను అను మవోభ క్ర్తుడుందెడివాడు. 
ఆతడు మవామ్మదీయుకు, పూర్వజన్మ వుణ్యసం స్కారము 

వలన అతనికీ భగవంతుని పి మిక్కు_టమగు ళ్ళ క్రి యేర్చడెను 

గురుముఖతః పొందినవిద్యయే చక్కగ ఫలించునని ఆతడు 

పెద్దలవలన విసి గురువుషొజ తై అన్వేషణ (దాళంభించెను.. 

శాగి యెచట వెళకినను తగిన గరువు లభించలేదు, 

సామాన్యగురువుళు లభించవచ్చునుగాని నద్దురువులులభించుట 

దుర్గభముకదా! ఎట్టకేలకు ఒశానొక అశిమమునకు పోయి 

కొంతేకాల మచట వకాంతముగ ధ్యా నవిచారణాదులు గావింప 

నిగ యించి ఆక మాధికారులకు తన నిశ ్పయుమును తెలుపగా 

వారు అతిని బాలీ వర్హాదులనుగూర్చి (వశ్నించి గోలిసీళొని 

అశమములో నుండుటకు అవకాకను కలుగజీేయలేదు, ఈ 

ప్రకారముగా శెండు మూడు అళంమములులలో విచారించి 

నను జూతి గెపమును ఊతగా తీసికొని వా౭వరును కబీన్హానును 

తమ ఆశ)మములలో చేర్చలేదు. తుదకు వాతాక్ళుడై 

లోకన్థితికి వగుచుచు తరించుటకు మార్లమును ఎవరు చూవు 

దురా యని పరిపరివిధముల ఆలోచన చేయుచుండ "రామా 

నందులవారి అశమమును గూర్చి ఎవరో తలియజేసీరి, 

అచటికి 'వెళ్ళినవో జీవితాశయము నెర వీరగలదని వారు సలవో 

నిచ్చిరి. 
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మితులు "కెలికిన సూచన ననుసరించి క బీర్చాన 

రామానందుల నారి య్యాశమమ-నకు పయ నమయ్యెను 

రామానందుల గొప్ప అనుష్టానపరుల్కు నదాచారసంపన్నుల 

విశాలవ్యాదయము కఃవామ. * నరాచత పూణికోట్లన్ని 

యందును మణులయందు డారమువలె భగవానుడు వెయ 

చున్నాడు, ఒకరు గొప్ప ఒకరు తక్కు.వ అను భావము 

కేవలము అజ్జునజన్యమే యగున్ ను భావము వారి మనం 

బున గాగుగ రూఢిపడి యుండుటచే నర మత్యము వారి 

యందు తొణకినలాడుచుండెను, అయి వారియొద్ద చేరిన 

శివ్యబ్బందము మ్యాతిము లింకోను పారంభదక యం" 

యుండెను వారి శిష్యులలో సంకు వితత్వము భునీభవింది 

యిండెను, జాలి మత కుల న ర్లాదులకే వామ ప్రాధాన్యత 

నొనంగుకురు శాని నృాదయ పవిత్రతకు కాదు. 

ఇట్లుండ కొంతకాలమునకు మిత్రుల నలహో ననుసనరింది 

కలీన్తాను రామానందులవారి య్యాశమములో “వేరు నిమిత్తము 
వారి యాశంమమునకు వెళ్ళి గురుబేవునకు సాష్టాంగధండ 

(ప్రణామం బాచరించి తన గుకుజీవ్రనకు తన (యఖీష్టమును 
నెల్లకించెను, “గుపజేవా! ఈ సంసార ఘోరారిణ్యమున 

బడి దరిగాసకో తల్లడిల్లుచున్నాను. కమణించి నాకు మార 

మును జూవుడు. ఇప్పటికి ఎన్ని జన్మములో వ్యర్థముగా 
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గశచిపోయిన. మహోనృతనము, నుక తలభ్య మైః ల్లి ఈ 

వనికి మానవజీవితమును గూడ అజ్ఞానమం టే గవవీవీయుట 

కు నాకు వ మూత్రము మవనన్క-రించుటేలేదు. కాబట్టి. గం 

జీవా! తరించుటకు మార్లమును జూవుడు. సన్ను మ్ ఆక) 

మమునందు జీళ్చకొని ఆక)మణేవా భాగ్యమును, గుటుసేనా 

భాగ ప్రమును నాకు కలుగజేయుడు. మో కృపాదృష్టీని నా 

పన3ంపజేయుడు, నన్ను కడజేర్చుడు! పాహిమాం, పాక్ 

మాం, పాహి! అని ఈ (పశారముగ నిండు భక్తితో గురు 
చేనవుని వేడుకొనెను, 

గురు బేవుడు కరుణార్ష్ర్రహృదయాడు, అతని మసం-ఎన 

నంకుచి తర్యమునకు స్థానమే "లేటు. అపష్టడైన శి షై గూ 

లభిం చినపుడు గురువునకు కలుగు ఆనందమునకు మేర య్ 

లేదు కచో కబీర్షానుయొక్క_ తీవ్ర జెజ్ఞాన, జ్ఞానోత్నె 05, 
తీవ)ముము ఘుష్వము గురుజేవునకు పరోనూనంపేమును గలి 

గిందినది. అట్టి ఉత్తమ భప్తనకు తన ఆశామములో స్టాం 
మును కల్పించుట తన విధ్యు క్క ధర్మమని భావించి రావా 

నందులు “ నాయనా | ఆకు ఈ అశమమునందు వ్ = 

ఛ్యానాది ఆనుస్టైనము లను గావించుకొనుము”ఆని అనుమతిని 

ఒనం గను, గురు బేవుని అజ్ఞానుసారముకనీర్రాను ఆకే) మములో 
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చేరి గుర్యాజ్జును తు. చ తప్పపండ విన్నమభావముతో 

పరిపాలించుచుంజేను. 

కొంతేశాలమునకు రామానందుల శీమ్య వర్గము కబీర్టాను 

యొక్క జూత్యాదులను గూర్చి 'ెలిసికొని అతడు మవామ్మ 

డీయుడని యెతీంగి "వెంట 'కి గురు'జేవునియొద్దకు పరుగాత్తుకొని 
“పభూ! కొంప మునిగిపోయినది. ఈకొ_త్రగా వచ్చిననాని 

జాతి మత కులము లను మిరు పిఛారించలేదు,. ఆలోచించ 

కుండ అకస్మాత్తుగ చేర్చివై చిరి, ఈతడు మవామ్ముదీయుడు, 

నరియే ఆలయినచేమో అయినది. ఆతనికి పూజామందిరములో 

దైవ లకర్యము, దై వసేవమా(తము ఒప్ప జెప్పవద్దు, ఇతర 

పనులు_వంటపాక)లు తోము పని, అశ్రమమును ఊడ్సు 

పని మొదలై నవి ఇవ్వవచ్చును. అని లెలివిరి.. గురుడేవుడు 

వారి ఆంతవంగమును చక్కగా గృహించినణారై ఆసూయ 

యను ఘొరవిశాచముచే నారు (గస్తులై యుండుటను గమ 
నించి శిష్యులు సూచించిన పనిని కొద్దిరోజులు ఆతనికి 

వశ్చాటుచేసి చూచెదమని నిశ్చయించి కబీర్టాసునకు ఆశ్రమ 
వంటపాత్రలు శుభ)వజడు పనిని ఒప్పగించిరి. క బీర్వాను 
“అహోథ్లాగ్య? మని తలంచి అనేవాశార్యమును న్వీకరించి 
త్రికరణశుద్ధిన దానిని గరొవేర్పుచుండైను, వదైన నెపము 
దొరకిసచో డానిని అధారముగా దీసికొని కవీరాను అ(శ్రమము 
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నుండి తరిమివేయించుటో. శిష్యులు తగిన అవకాశము 

మేజకు ఎదురు మూచుచుండిరి 

శిష్యుల కపట హృదయను కనీర్షాసునకు కొద్దిరోజుల 

లోనే భాగుగ అవగతమయ్యెను వారందతికి చక్కని గుణ 

పాళమును బోధింప దలంచిచనాడి. ఒకనాడతడు వంటప్మాతెల 

బయటిభాగమునుమాత)ము భాగుగ తోమి, లోని పాచిని 

అన్లు యుంచెను, అది గమనించి శిమ్యలు చరచరబోయి 

గురుచేనున శావృత్తాంతమును తెలియజేయగా, గురుచేనుడు 

కభీరానును పిలిచి “నాయనా | పాత్రలు లోపల ఎందులకు 

తోమలేదు!” అని వశ్నింప ఆందులకు కభీర్షాసు మహాత్మా! 
తమ శిమ్యుల స్వరూప మోవిధముగా నున్నదని తమకు 

చమూాపుటకొ ఆనె ఈ ఒక్కరోజు మాత్రము ౪ (పశారముగ 

ేనీతిని”, వారు స్నానాదులచే కరీరమును వాతము శుద్ధ 
పజచుచునా సీకాన్సి లోన అసూయ, "జ్వేషము మొదలైన 

దుర్గుణములు కాంఢవించుచున్న వి. శరీర మను పాాతయొక్క- 

బయట తోమిళీకాని లోపల మనస్సులోని పాచి అను యుండి 

పోయినది. ఈ సళ్యమును తమ దృష్టికి "కెచ్చుటనొఅశే సే! 

పకారముగ చేసితిని.” __ అని వచించెను, ఆ వాక్యములన 

విని గుషవు ఆనందించెను, శిష్యులు సిగ్గుతో తలవంచ 

కొనిరి. 
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వీతిః బాహ్య శౌచము, అభ్యంతర కౌచము = 

రెండును మనుజుడు కలిగియుండవలెనుః న్నావాదు 

లచే శరీరమును శుద్ధము చేయులాగున ధ్యానవిచారణా 

దులచే మనస్సునందున్న మురికిని దుర్గమ. లమ్మ 

దుప్పంకల్పములను తొలగించివేయవలెమ, అ వుడే 

జీవుడు వరమశుద్దుడై మోక్షభాగుడు కాగలడు, 

మతిలేని శిష్యుడు 

ఒకానొక (గామమునప అనతిదూరనులో ఒక చక్కని 

అశమము కలదు, అందు ఒక గురువు, వడిమంది శిమ్యులు 

నివసించుచుండిరి. అ క్రమముచుట్టు నుందరమైన ఉద్యాన 

వనము కలదు, అందు తులసిమొక్కొ_-లు, మాెరేడు'మొకో,_లు 

అఆచటచేట నాటబడీనవి, తులనీష లి, మాశేడుషలి (ప్రతిదినము 

వూజప ఉపయో గించబడు చుండును. గురువుగారు వేదాంత 

విచారణయందు అందె వేసీన చేయి, ఒక సిద్ధాంతమును (పతి 

పాదించుటయందుగాని, ఆ సిద్ధాంతమును వాదము ద్వారా 

కర్క-వితక్కముద్యారా సమర్థిరయటయందుగాని ఆతని కతటే 
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సాటి. ఇక్కారణమున చేదాంతత _త్వేమును శలినీకొన 

సభిలమీంచువారు ఆ గురువుగారికి తమ (గాచుమునకు అవ్వో 
నించి ఒక వారము దినములుగాని, వడి దినములుగాని శారి 

ముఖలే! అధ్యాళ్శిక తత్త్వమును (గ్రవణము చేయుచుందురు, 

బహ శ్రవిగ్యానిష్టాతు తగుటవలననుుఆనువమ వాగ్ధాటి 

కలవాడు కావునను ఆ గురువక్యునకు నమోాప గాంమముల 

నుండియు దూరస్థల ములనుండియు ఆన్యోనములు అనేకము 

వచ్చుచుండెను, ఒకనాడు ఒకానొక (గ్రామమునకు చెంచిన 

జిజ్ఞానువులు గుపబోధ నాలకిం చదల దినవారై ఆ శేశికోర్త 

ముని తను గ్రామము నకు అభ్యోనించిరి, గుకు'జేను డందులకు 

అంగీకరించెను, ర్యాలి భోజనాంతీరము ఓక ఎద్ధులబండిపై 

తన సామ్మ గియంతయు నుంచుకొని ఒక శిమ్యని "వెంటనిడు 

కొని గురువు గా)మాంతరను-నకు ప్రయాణమును సాగించెను 

కొంతదూరమేగునరికి గురువునకు నిదిరాగా శీ మ్య నీ తో 

నాయనా! నిదివచ్చు చున్న ది కొద్ది'సేవు ఏక )మించెదను, 

సీవు మేలుకొనియుండి బండిలోని వస్తువులను జాగ తగ 

చమాచుచుండుము, బండీఅదురుడుపు వవైనా వస్తువులు జారి 

పడునేమో గమనించుచుండుము అని పలికి బండిలోనే పరుం 

కను, బండినమ దిగా పోవుచుండెను గుర్వాజ్ఞ ను వురస్క- 

రించుకోని శిమ్యుడు గురువు చెంతనే బండిలో మేలకొనియీ 
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కూక్పుండి 'వేయికంన్తతో నలువై వుల పరికించుచు సామిని 
బహుజాగితగ గమనిం దుచుండెను, 

ఇంకలో బండి అదురుకు గురువుగారి కమండలువు 

జారి క్రింద పడిపోయినది, శిష్యుడు దానిని భరాచుచునే 

యుండెను, కాని ఎత్తలేదు. బండి తన గమనమును సాగిం 

చుచుండెను, గురువుగారు గాఢనిద్రలో నుండిరి, ఈవిధముగ 

చాదావు అరగంటసేపు గడచిపోయెను. ఆత్తజీ ఆకస్మాత్తేగ 

గురువుగారికి మెలుకువ వచ్చెను. మేలుళొనగానే గురువు 

శిష్యునితో నిట్లు సంభమ్.0చెను. 

గుకువు .- నాయన! వదైనా వస్తువులు బండిలోనుండి జరీ 

(క్రింద వడినవా! 

శిష్యుడు ,= తమరి కమంశలువు పడినది. 

గుకువు . చానిని తీసి బండిలో వేసినావా 1 

శిష్యుడు +- "వేయలేదు. 

గురువు '- ఎందులకు చేయలేదు 1 

శిష్యుడు = తమరు అపకారము ఆశేకించలేదు. *వదైనా 

వస్తువులు వడునేమో బాగ తగ చూశరూండు” 

అనిమాత) మే సెలవిచ్చినాపు తమ అ క్ల ను 

సారము ఆ (ప్రకారమే చూస్తూ ఉన్నాను, 
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గురువు :- ఓరి మందమతీ | వస్తువు (డ్రిందపడిశే ఊరి శీ 

చూడటంశాదు. తీసి బండిలో చేయవలను. 

కిమ్యుడు .- మస్మపభో ' ఇకమోదట ఆటులే చేసెదను. 

ఈ (ప్రకారముగ శిమ్యుని మందలించి గురువు మఆల 

వకుండెను, ఇండి తన గమనమును కొనసాగిందుచుంజెను 

శిష్యుడు గురుసామిోాప్యమున బండిలోకూరుచుండి గురువుగారి 

ఆజేశమును పజేపదే మననము చేయురుండెను ఏదైనా 

వస్తువు జండిలోనుండి క్రింద చడినవో దానినెత్సి బండిలో 

చేయవలయాను అనునదియే గుర్వాచేశము. ఇట్లుండగా బండి 
లాగుచున్న ఎద్దులలో ఓక యెద్దు పేడ వేసెను తోడ సే 
శిష్యుడు బండీపై నుండి కిందకు దూకి అ "పీడను బండిలో 

చేయదొడగాను. అ చప్పుడు విని గురువు న్మిదనుండి లేచి 

తనప్రక్క-నే చేడయుండుటను గాంచ్ అశ్లుల 'చేనీలివని 

(హక్నోంవ ఆంశేవాసి యిట్లు ప్రత్యుత్త ర మొనంగను,.మహాత్తా 

"జీను గుర్యా్ఞ ను ఇంతవర కెన్నదును ధీక-రించియుండ లేదు, 

ఇక మదట ధిక్క-రింపను. తమ వాక్యమే నాకు చేదవాక్యము 

తనుకెట్లు శాసించుదుకో అపశారమే అచరించునాకను చేను. 

బండిశు నుండి ఏది పడునో దానిని తీసి బండిలో చేయుమని 

ఇాము అచేశించి యుండిరి ఆ ప్రకారమే చేసితిని, ఆ నాళ్య 
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మును విని గురువు చికాకునొందిసవాడై , శిమ్యుని మందమతికి 

లోలోన చింతించుచు ఆతనితో “ఇకమోిదట వద్రై నసామగి) 
పడిన వోమ్మూత మే తీయవ'లెనే కాని వేడ మొవలెనవి తీయ 

రాదు? అని చెప్పగా అందులకు శిష్యుడు వీయ్ వస్తువులు 

పడినచో తీయనలనో, వవేవి తీయకూడదో నివ్క-ర్షగౌ 

శెలువువని (ప్రార్ధింప గుమవు అ(పకారముగ ఒకలిస్టు తయాకు 

చేసి వానికీచ్చి పరుండెను శిష్యుడు ఆ లిస్టును కంక స్థ ము 

చేయుచుండెను 

ఇంకలో ఒక శాలువ అడ్డముగా వచ్చెను. శాలువలో 

సీకు బహువేగముగ పివహీంచుచుండెను బండి కాలువను 

దాటుమండగా మిట్టపల్లి ములనలన కలిగిన ఆదురుకు బండిలో 

పరుండియున్న గురువుగారు కీ)౦దికి జారి నీటిలో పడిపోయిరి, 

గుమవుగారు నిటిలో కొట్టుకొని పోవుచుండగా శిష్యుడు లిస్టు 

నూత వెదకు. _ పడిపోయిన గుకువుగాంని తీయవలేర్కా 

లేకా! లిస్టులో ఏమి (వానియున్నది! గురువుగారి అ డై యట్లు 

న్నదిశిలిస్టులో గురువుగారి విమయిమై నశయు తెలిపబడియాండ 

"లేదు కాబట్టి శిమ్యుడు తటన్టముగా నుండిపోయికు. కొట్టుకొని 

వోవుచున్న గురువు ఎట్టకేలప ఒడ్డునువేరి శిష్యుని ఆవి-వేకము 

నకు లోలోన వగచుచు బండీయొద్దకు వచ్చి శిమ్యుని త్మీవముగ 
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మందలించి,వకార్యమండదై వను గుడ్డిగా న)వ_ర్షింపవలదనియా 
ఒకింత వివేశమును కూడ జోడించి శార్యములను సాధిం వ 

వలేననియు బోధించెమ, 

పీతి: గురుబోధను శిష్యుడు వివేకముతో 
గూడి చక్కగ చింతన జకేయవలెను. గురువురాయుక్క 

వాదయముమ శిష్యుడు బాగుగ (గపహూాంవవలయంను. 

బోధయెంక్కజంతరార్థ మును యెొటింగినవాడై శిషర్యడం 

వివేకముతో దానినిగూర్చి లెస్పగ యోచించిన తదు 
చరి కార్యమున కువ్మకవమింవవలయును, 

అమనస్మ్కము 

బక పట్టణములో ఒశానొక పండితుడు నివసి౦చు 

చుంజెను ఆత డనేళ గ్రంథములను రచించి సాహిత్య కేక 

మున గొవ్ప విఖ్యాతిని బడెను, అతని కవిత్వధోరణ్మి 

(గంథర ననా నై వుణ్యము, వాక్చ మత్కల్బృతి; మొదలై నవానిని 

జూచి బనులు ముగ్గులగుచుండిరి. సరస్యరీకటాక్షము ఆతకిని 

సంపూర్ణయుగ కలదనియు, వూర్వజన్మలో సాహిత్య సేవ 

మిక్కు-టముగ చేసియుండిననాడు కావున జే ఈజన్మలో ఇంత 
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చక్కని పాండిత్యమును బడయగల్లెననియు ప్రజలు చెప్పు 

కొనుచుండునారు, ప్రకెదెినను అఆ పండితుని గృవామునకు 

ఎందతో సాహిలీపరులు, ఎందజో కనివుంగవులు, ఎందజో 

కళాకారులు వచ్చుచు పోవుచ్చు అతని అమూల్య నలహాలను 

లైళొనుచు నుందురు, 

ఒకనాడాతని గృహమునకు అతని ఆ _ప్పమ్మి తొడొకడు 

సందర్శనమునై విచ్చేసెను. బహుశాలముసకు వచ్చిన అ 

శ్నేహితుని చూచి పండితుడు పరమానందభరితుడై , అల్పా 

వోరమును ేవింపజేసి సముచికాగనముుపె కూర్చుండ'బ్యాను, 

ఇకువురును ఒక చేబిలొకు ఇరువైపుల అనీనులై ఇష్టాగోస్టి 

సలువున ౦డిరి, సాహిక్యిరింగము నకు చెందిన పెక్కు 

ఆంకములపై వారి గంభామణము నడచుచుండెను, ఇంతలో 

అన్నే హితుని దృష్టి శేబుల్ ప్రై నున్న పి'కానాకగంంథమ్యుపై 

పిసరింప ఆరిడు వెంటనే దానిని దగ్గజకు తీసిగొని ఆందలి 

పుటములను ఇటునటు |కిప్పుచు ఒకటిరెండు వాక్యములను 

అచటచట పరకించెను. "వంటనే అళ్చర్యచకితుకై దానిని 

గూర్చి పండితునితో నిట్లు సంభావి.౦చెను.... 

మిత్యుడు...-వీమండీ పండితులవారూ! ఎంతటి అమోాభుమైన 

పుస్తకమును (వాసినారండీ ! ఇందలి విషయములు 

అక్యంత మనోధంభకముగను,అభ్లోదకరముగను నున్నవి 
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చదువునారల వృాదయములను ఆనందడొోోలికలలోడఊగు 

నట్లు మోకు రచించినారు.ఈ వుస్తక మునుఎప్పుడ్యువాసీ 

నారు? (వాసినబ్లుగాని; (వకటించినట్లుగాని నాకు ఇంతే 

వజుకు కెలియశే తెలియజే. అట! అగ్జాని రచనచే 

మారు మానవాళికి మహోపకృతి నొనర్చినవానై నారు. 

శీలమునుగూర్సి ఎంత చక్కని ఏమయములను దానిలో 

పొందుపజఆచినారు ! అజో | ఇట్టి గ్రంథరాజములు 

లోకములో ఏ కొద్దియాన్న పృటి!ని (వజలలో గొప్ప 

నైతిక పరిణామము కలుగగలవు. వండికులవారూ] 
*. అనూల్యమగు ఈగంక్రముచు మీరె ఫడు (ాసినారంక్షీ 

పండితుడు. ఆం, నా నొప్పతన మేమున్న ది దీనిలో! ఈ 

(గ్రంథమును నాయుటలో నా భార నాకు చాల 

సహాయము వేసినది 

మ్మతుడు = ఓహో! మా ధర్మపల్నిగారు కూడ విద్వాంను 

'శాలా'కవియ్యికా!ఈ సంగతి నా కింతవజకు లెలియట్! 

ఛమ్! చక్కని బాంత్య మేర్చోడీనది. భార్యభర్త 

లికువ్చకును సర స్వ తీ కటాతిమును బడసినవార్రై 
యుండుట వాల గొప్ప విషయము !' మారు చాల 

అదృష్టనంతులు!' 
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ఈ (వకారముగా పండితుని న్తుతించి మ్తు9డు వెడలి 

పోయిను. వారిరువురి నంభావణము నంతయు తలువువాటు 

నుండి వినుచున్న వండితుని భార్య, మ్మితుడు చెడలిపోయిన 

కంటనే లోవలినండి వచ్చి భర్హతో" నిట్లు పలికెను _ 

భార్య -- వమండీ! ఎంత పచ్చి అబద్ధము మారు మాట్లాడి 

నాకు! ఆ వచ్చిన పెద్దమనీవిరో *ఈవుస్తకమును 
నవ్రాయుటలో నాభార్య చాల నవాయము చేనీనది అని 

మిరు చెప్పినాశే! అసలీ వు స్త్తముసు న్రాయాటలో 
చేశేమైన్యా కొంచమైనా సహాయము వేనినానా! రామ 

రామ ! అసలు నిజంచెప్పాలంకే మోరీ పుస్తకమును 

వాయు నప్పుడు చేసీ యూరిలోలేను, వుట్టింటికి 

వెళ్ళినాను, మతిీ "సేనుచేసిన సహాయ మేమున్నది! 

పండితుడు _ నీవు వుట్టింటికి నెళ్ళుటయే సీను నాకు వేసిన 

నహాయము, నీవు గనుక కఇక్క-జీ ఉన్నట్టయితే 
నీను వుగ్తకం 'వా)యుననుడు మధ్యమధ్య వచ్చి 

నాతో మాట్లాడుచు నాకు అవరోధము కల్పిం 

చుచు నుం జిడిదా నవు. కాబట్టి ఆ సమయమున 

సీను లేకపోవ్టటయే నీవు నాకు చేనీన మహోస 

కారము | 
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ఛ_ర్తయుక్క- హేతువూర్యక వచనములను విని భార్య 

నస్ణవడి ఊరపండిను, కథయందు గ్రంథరచనా సమయమున 
కార్య దగ్గ "లేకుండుట పండితునకు ఎట్లు న బో య ముగ 

నుండెనో ఆళ్ల ధ్యానశాలమున మనస్సునందు వీ సంకల్చ 

ములు లేకయుండినచో సాధకునకు పర మశొంతి కలుగుచుందును 

నసంకల్చ'మే అశాంతికి హేతువు. నిస్సంకల్ప స్ధింయే శాంతికి 

మూలము, మసనన్సుయొక్క- ఉనికీయే దుఃఖమునకు కారణము 

మనస్సుయుక్క- లేమియే పరమాసందమునకు హేతువు 

అట్టి మనోరాహిత్య మే అట్టి అమనన్క_ స్టిియే జీవుని వకైక 

లమ్యము. ఎవుడు మనన్సు తొలగివోవునో, అవుకు ఆ క 

మాతము “ేనీంచును, అదియే మోతస్థితి, 

పీతి: మవప్పుయెొంక్క ఉవికియే జీవుని 

దుఃఖమునకు కారణను, మవస్పుయొంక్క లేమిరీం 
వరమానందమువకు "హేతువు. సంకల్పమే మవస్సు 

యొక్క స్వరూపము కాబట్టి సాధకుడు వదధమమున 

శుద్ధ సంకల్పముల వాశయించి ఆ సిమ్మట నిస్పం 

కల్పస్థితి కై, అమనస్కమున కై యత్నించవలయు న్కు 

అనాలి) వా 



లోకస్వభావము 

అదిమొక మహాపట్టణము.భోగభాగ్యములకు నిలయము, 

ఎక్క-డ మాచినను లలిశకళామందిరముల్ను నృత్య శాలలు 

గొప్ప గొప్ప (వేదర్శవలిచ్చు కాపులు వీరివిగ కన్ఫట్టుచ 0 

దును. సాయంసమయమున విరామము చూచుకొని ఆ పట్ట. 

ప్రజల తంకోసరండములుగ ఆ యా ప్రదర్శనలకు బోవుచుం 

దురు. ఒకోనాతు ఉదయము నిద్రలేచి ఆ పట్ట *వానులు వీథి 

లోనికి లాగానే "పెద్దపెద్ద కాగికములు ఇంగ్లగోడలసై అతికించి 

యుండుటను గమనించిరి ఆ కాగితములపై ఈ క్రింది విధ 

ముగ (పకటింవబడి యుండెను, _ “అవుకూవమైన సందికూత* 

ఈ రోజు సాయంతీము గం. 6 లకు కూన్పోలు అవరణలో 

గొప్ప పదర్శనము గావింపబడును,పంది పే విధముగ ఆరచునో 

సరిగా ఆడజేవిథముగా నునమ్యుడు ఆరచి చరాపగలడు. ఇట్టి 

ఏంత ఇంతవటికు చర్మితలోనే జరిగియిండ లేదు, అర్పర్యశర 

మైన ఈ సంఘటనను తిఅకించుటకు పట్టణవానులందజును 

రాగోశిదము,. ఈ ఆపూర్వ అవకాశమును జారవిడుచుకొన 

రాదు. కాబట్టి (సతి వ్యక్షియు టిక్కెట్టికొని 'చానుహోలులో 

చేడు జకుగుబోవు ఆశ్చర్యకర (పదర్శనమును కశులపండువగ 

వీపీంచి, వందికూతేను వీరుల నిందుగ విని అనందపరవశులు 

కండు!.,? 
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ఈ (వకటనను చదువ్రుకొనగనే వురవాసులు పరమా 
నందభరితు కై ఎప్పుడెప్పుడు సాయంత్రమగునా, ఎప్పుడు ఆ 

వింతను గాంచెడమా అని ఉవ్విళ్లూరు చుండిరి, సాయంత్రము 

శాగాకే ఎక్కడెక్కడి జనమంతయు కూనుకోలుయొొద్దకు చేరిరి, 

బోలు వురజనులచే | కక్కి-రినిపోయెను. సూదిమోనవునంత ను 

మైనను ఖాళీగాలేదు (పజల ఉశ్చ్సానామునకు ఆంతులే 

జెను సరిగా 6 గంట లగునరికి బాగుగ ఆలంకరించుకొనిన 

ఒక దీర్చ కాయుడు రంగ స్థలమువై కి వచ్చి శీవలము సందివలె 

ఆరచెను, షల కూరను వినగనే కోతలు ద్మిగ్భాంతి ఇందిరి 

వల యనగా అతడు సాశ్రాత్తు పంది వలెనే శబ్దము చేసను, 

నిజముగా పందివచ్చి ఆరచినట్లుగా నే యుండెను, వమాత)ను 

"బేదము లేకుండెను. ఆ (పదర్భనము నవలోకీంచి వురజనులా 

సంతుష్టాంతరంగులై చారి వారి గృవాములప చెదలిపోయిరి 

మణజుగటిరోజు ఉదయము గోడలపై చేశాక డట 

నను జనులు పవీక్రీ ౦ చిరి.ఆ (పకటన ఈ పకారముగ నుంగౌను. 

“ఓ జనులారా! ఈ దినము సాయంత్రము 6 గంటలకు "చాను 

బాలులో మజా! ఆద్భుతమగు (దర నము గావింపబకేగలదు, 

నిన్నటి దినము మీరు చూచిన దృశ స్టైముకం కు ఎన్ని యో 
న్న కట్లు అధిక ఆక్చర్య నును సం(భమమునుగొల్బు దృశ్యమును 

ఉఈ దినేనికి మో రవలోకించగలరు. తరుణమును పోనొట్టుకొన 
కుడు, "తప్పక వో యాళ్ళి విని అనందించ గలరు.” 
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ఈ ప్రకటనను చదువుళొని వుక్మవజలు ఏమి వింత 

జరుగునోయని ఉత్చుళత కలనాన్సై తప్పక మూడవ లనని 

నిక్సయించుకొనిరి, 

సాయంత్రము 6 గంటలు కాగానే మరల 'చొనుహాలు 

ప్రజలచే కిటకీట లాడీపోయిను, పట్టణములోని ఆ బాలనోపా 

లము అఆదటికివచ్చి చేశిను. కిందటి దినము మాచినదాని 

కంబ ఇంకను గొప్ప అద్భుఠము వృదర్శింపుడ గలదని పకటింస 

బడుట వలన జనములు ఉత్సాహమునకు పట్టపగ్గములు లేకుండెను 

సరిగా 6 గంటలకు ఆజానువాహుడగు ఒక వ్య క్కి చక్కగా 

అలంకరింమకోని వేదికపైకి వచ్చెను. అతని చేతులలో ఒక 
పందిపిల్ల ఉండెను, ఆకడు దాని పీఠ నాక్క_గా అది బిగ్గజగా 

అరచను. వెంటనే యతడు కోతల దుభ్లేశించి య ట్లు 

వలికెను._*ఓ (పజలారా'నిన్నటి దినము మకు పందికాతను 

బోలినట్టై కష్టమును వినియున్నారు, ఈ డినయు సొ త్రూ ల్ 

వందికూతనే విన్నారు, నిన్నటిది సకిలీకబ్దము. ఈ దినముడి 
ఆభలు కబ్ధము, వీది గొవ్బదో, ఏది పృథానమైనదో, ఏది 
విలువైనదో మూరే ఆలోచించుకోనుడు ఆ వాక్యములను 

వినియ జరిగినదంతయు లఆలకించియు బనులు అనంతుష్టు జె 

తమతరు ఇండ్లకు 'వెడలిపోయిరి, అబ్బే ' ఇది మామూలు 

పందికూత! దీనిలో ఏమి అశ్చర్యమున్న ది!” ఆని గొణుగు 

కానుచు అగంళృన్నలె వారు లేమ నెలవులకు చేరిరి, 
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నీతి ,. ప్రపంచముయోక్కం- స్వభావమే యిది 

లోకులు ఆభలు దానికి ఏలువ ఇవ(రే, కల్పితమైనడాని కే 

విలువ నిచ్చెదకు,  బింబమునకు విలువ ఇవ్యరు. ప్రతిబింబ 
మునే విలువ నిచ్చెదరు. ఆత్మకు ప్రధాన్యత ఇ వ్యరు. 

అనాత్మరూపమగు దృశ (మునే గొప్పగా చూచెదరు. అట్లు 

చేయుట సరికాదు, విజ్ఞాలగువారు చింబమునకే ప్రాధాన్యత 

నొసంగాదరు గాని, ప్రతిఏింబమునకు కాదు అత్మశే విలువ 

నిచ్చెదరుగాని, అశాలత్మకు శాదు. కాబట్టి కాళ్యతమగు ఆక్మనే 

ఆకయించవశెనుగాని తణభంగురమగు దృళ్యపదార్థమును 

గాదు, 

జితేందదియవ౦శము 

ఒకానొక పట్టణమునకు బహుదూరమునగల వన పచేళ్ల 

మందు ఒక తిపన్వీ ఒక చక్క-టికుటీరఠమును నిర్మించుకొని 
ధ్యానాది కార్యములను ఒనర్పుకొనుచుండెను. ఆ కుటీరము 

చుట్టును తులసీ మొక్క-ల్కుమా రేడు చెట్లు, ఇతర ఫలవృకుములు 

విరివిగ నుండుటచే ఆవ) జేశమంతేయు పవిత)ముగను కోభా 
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యమానముగను ఒప్పారు చుండెను,.వకాంతస్థలమగుట వలనను 

విశే పజసోము'లై న పరిస్థితు లెవ్వియు చేకుండుటచేకిను అ 

తపస్వి తన ఢ్యానానుష్టానమును నిరాటంకనుగ కొనసాగించు 

కొనుచు పరమార్థ జాతావరణమునందు అనంగముగ జీవిత 

మును కొనసాగించుచుంజెను, 

ఇట్లుండ ఒశనాడు మిట్టమధ్యావ్నాము ఒక రాజపమా 

కుడు ఆయరణ్యములో సంచారము సల్పుచు దవ్చిళగొని నీరు 

ఆాథటైతై అతపస్వియోళళ_. కుటీరమునకు వచ్చెను. చావా 

ముతో అలమటించుచున్న అరాజకుమారునకు తివస్వి కీతలో 

దళము నొనంగి ఉపశాంతిని కలుగజేసెను. అనంతేరను 

శ జకుమారునిలో అతపన్వి “విారవరు! ఎచటినుండి నచ్చి 

చున్నారు!” అని ప్రళ్నింప అతడిట్లు పృత్యు తక మొసంగాను. 

“మభక్నా! నేనొక రాజకుమారుడను. మాత ౦ డి) ఈ 

గమిావపాంతమున కంతటికీని మవోరాజు, మాది జికేం దియ 

వంశము, నాజేరు జితేంది)య కుమార్, మా తండి) సేరు 

జికేంది)య మవోరాజ్ , మాతల్లి "సేవ జిలేంద్రియరాణేి. నా 

ధర్మపత్ని పేరు జిలేంద్రియ జీవి! 

రాజకునూగుని ఆ వాక్యములను వినగనే తపన్వీకి 

ఆక్చర సము గలిగి, వారి వంశీయులు వాస్తవముగ జికేంది 

యులా లేక నేతివీరకాయవలె ఉచేరుకుమాతము గొప్పగా 
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అట్లు చెవ్వుకొనుమున్నారా పకీశీంపవ లేనని ఉర్లేకముతో రాజ 
కుమూకుని తేన కుటీరచుంజే కొంత తడవు ఉండులాగునచెక్సి 

"తాను హుటావాటిగ రాజ్యపాసాదమునకు సయనమైపోయెను. 

తదాపరి రాజును సమీావించి అతనితో నిట్లనను _ “కీ భూను 

రో_త్తమా! నీకు ఒక్కడే కొమాకుడు. అతడు. భీళరారణ్య 
ములో నంచరించుచున్నా డు, ఒకవేళ హీంన జంతువులచె 

అతని కేదై న పీమాదము వాటిల్లి అకస్మాత్తుగ జేవావియాగ 
మైనచో మరేమి చేయుదురు? "అశాక్ళమ. లను వినిన్భ పాలుడు 

వమా(తముణి వేదన పడక తప్వనితో గంభీరముగ నిట్లు పలి 
కను. కాపసో త్తీమా! విధివిలానమును ఎవరు తవ్ఫించ 

గలకు!? పుట్టిన వస్తువునకు చావు తప్పదు. బన్మించినదాదిగ 

మృత్యువు జీవుని వెంబడించు దునేయుండును, ఈశాడో, రేపో 

"లేక కొన్ని వత్సరములకో వనాడ్రై నను వుట్టిన (పాణీ చావక 

మానదు, 

మృత్ఫుర్దన్మవతాం వీర దేహేన నహజాయతే 
అద్యవాబ్దశ తానే షు మృత్యుర్వె పాళిణీనాం్యధువమ్ 

జన్మించువారికి మృత్యువు చెనువెంటచేయుండ ను ఎప్పటి. 

నను జీవునకు మరణము ఖాయము. ఇందు దిగులుపొందవలనీన 

చేమియును లేదు, బ్రతికిన నాలుగురోజులు భగవంతుని 

స్మరించుచు పుణ్యము నార్జించుట'యే జీవుని క ర్రవ్యము! 
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భూపాలుని యా వి 'శావూర్వక వచనములను విని 

"శావసనుడు లోలోన నంకసించి, రాణియొద్దకు సీ “అమ్మా! 

నీకుమారుశు పమాదవశాత్తు ఎన్సుకై న మరణించినచో ఏమి 
చేయుదువు  అఆన్న్మివళ్నింప ఆమె జంకుగొంకులేకుండ ఈ 

(వారము పలికెను... 

జాతస్య హేధ్రువో మృత్ఫుర్దువం జన్మమృతస్యచ 

తస్మాదవరిహార్వేర్థే నత్వం కోచితును ర్లసి, 

మహాత్మా! పుట్టినప్రణి చావకమూానడు. చచ్చి పాణి 

కర్మ శేవమున్నంఠవఆెకు సుట్టకమానడు. ఇక శోకించుట 

Hn! బ్రరికియున్న నాలుగురోజులు రామా, కృష్ణాయని 

ఛగవన్నానున్నరణ చేయుచు పుణ్యమును సంపాడించుకొను 

టయే మానవుని కర్త వ్యము] 

రాణీయుక్క- నువాత్త పపూర్షములగు యాకా ర్తి (క 

వచనములనువిని తపస్వి అనందభరితుడై రాజకుమారుని గతీమణి 

యుద్దకునల్లి “అనూ, శ్ర! సీపతి ఆరణ్య(పాంకములందు వకాకిగ 

సంచరించు చున్నాడు, ప)మాదవశాత్తు అకనిక్ జీపాలి 

'యూగమైనచో ఏమి చేతునవు?” అని పృళ్నింప అమె గంఛీ 
రముగ నిట్లు పృత్యు త్ర కిచ్చెను, = మవోకయా! తమకు 

"శెలియని'లేమున్నది! ఈ వృవంచమున ఏఫీలిశాది టువ్మో 
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పర్యఠితముగల సమస్తము ఒశానొక మహ త్తరళక్తికి లో 

బడియే పని చేయుచున్నది, విధిని ఎవరు తవ్పీంచగలదురు! 

గంధువుల్కు మి త లు కుబుంబీకులు ధర్మన కము నందు 

యాత్రికులు కలిసికొని మరల విడిపోవునట్లు కొలచికాలము 

ఒకచోట కలిసికొని మరల ఎవరిదారినవారు పోవుచుందురు 

ఏకవృక్ర పమారూఢా నావా జాతివిహంగమాః 

(నభాతే విదిశోయానన్ని కా త్యతవరిదేవవా. 

సాయంకాలమున ఒకచెట్లుపి రకరకముల వములన్నియు గుమి 

గూడి మరల తెల్లవాకగనే ఎచటికో ఎగిరివోవు చందమున 

బుగాను బంధముచే జీవులున్ను ఒక కుటుంబమున కలసికొని 

మరల ఎవరికివారు వేతెపోవుచుందురు. ఇది (పకృతి ధర సము, 

జగన్ని యమము. ఇటకోకింవనేల!ని 

శాబకుమారుని నహధర, గ్ర ఇారిణియొక్క- యావిజ్ఞ కా 

పూర్వక వాక్యములను విని తపస్వి లోలోన పరమానంద 

పడుచు తిరిగి తన కుటీరముయొద్దకు వెల్లి తీనకొఆకై అచట 

'వేచియున్న రాజకుమూరునిత ' “నాయనా! మి రాజ్యము వై 

కతువు "లెవుకై నదండె త్రీ వచ్చి రాజవంళశమునంకతను చిత్తుగ 

నాశన మొనర్చివె చినచో సీచేబుచేయుదువు!” అని ప్రళ్నింప్క 

అతడేమాత)ము కినుకవహింపక గై. ర్య వూర్యకముగ నిట్లు పలి 

కను...“ కాపసో తృమా! ఈ (ప్రపంచమున ఏది కాక వ్రతము? 
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ఇంతవఆ కెందజు రాజులు రాలేదు! పోలేదు? వారందరును 

వమైంరి! ఎవరైన స్థిరముగ నుండగలిగిరా! శాొలపవనావామున 

బడీ ఎందతో ప్రాణులు అహర్షి కము కొట్టుకొని బోవు 

చున్నారు, నదీప్రివావామున కొన్ని క స్టైవుల్లలు ఒకచోట 

కలిసీకొని మరల తరంగముల ళకిడికి 'వృేత్రెపోవునట్టు ఒక కుటుం 

బమునగాని, ఒక వంకమునగాని కొందు జీవులు కలీసికొని 

కొంతకాలము వ్యవహారము నలిసిమరల మృత్యుముఖమునపడి 

ఎవరిదారినవామ పోవుచున్నారు. 

ఇదంకాష్ట విదంకాష్టం వడ్యాం వహతి సంగఈ 

సంయోగాచ్చ వియోగాచ్చ కా తత వరిదేవవా, 

కాబట్టి వియోగమందు దు॥ఖవడనేల! (బకికీన కొద్దిరోజులు 

జగ్మర్చ భువగు పరమాత్మను "సేవించి, ధ్యానించి, పవిత్ర 
జీవితమును గదడప్రుటయే జీవులకు శరణ్యము.” 

రాజకుమారుని యా గంఖీకార్థ బోధకములగు వాక్యము 

లను విని తపస్వి అనంధతోలికలలో నూగులాడుచు జి కేం 

(దయ వంశమను ేరువకు తగినట్లుగనే కుబుంబరభ్యులందరును 

గొప్ప అధ్యాల్మి కాను భూతి కలిగి-రున్నారని న౦ఠతసిఠచి 

రాజపదమారుని ఆశీర్వదించి వంపివై చెను. 
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సీకి, _ మానవుడు జిళేం్యదెయ్ముకే మనస్సును 

తనస్యాధిశములో నుంచుకొనికష్టనుఖమ.లందు నమభావము 

కలవారై క, పరనూల్మ యందు “ఆనంచలవై. న విశ్వాసము 

కలిగి కణేకములగు దృశ్యవన్తువుల్నకి 3 పాపలాడక్క, చేవోదు 

లందు ?'0ధ్యాదులందు అభిమానమును వదలి, వైర్యముతో 

జీవితలయ్యమగు అలత్మసాఇ్షాత్కారమునక్రై రీవ)ీతరయత్న ము 

నలువుచు ఈ జీవితమంచే ఆన్దానినించసి కృతకృత్యుడు 

కావలయును, 

దృశ్యపదార్రములు ఆకశాశ్యతములు 

పూర్వమొకప్పుడు ఒకానొక మవేోరాజబునకు ప్రపంచ 

మలో నంతవరకు కనివిని ఎకుగనట్టి ఆద్బుతీమగు భవన 

మొకచడానిని నిర్మింపజేయ నంకొల్పనము దయిం వెను,లోకాధిశుడు 

గనుక డబ్బున "కీల. కెదవ? కావలసిన ధనమును "వెచ్చించి 

గొప్ప గొప్ప శిల్పులను రప్పించి కొన్ని నంనత్సరయులు తి బేక 

దీతతో పనిశోయించి తుట్టతుదళు అతి నుందరమైన రాజభవన 
మును కయారుచేయించెను. మూాచినవారికి కండ్లు మిరిమిట్లు 

గొల్పుచుంజెను. ఏశాలమైనగదులు, ధగధగ మెరయాచున్న 

రత్న "కాంతులు, గోవురయులు ఆందమును చిందుచున్న దీప 

(ళల వెయ్యేల "జీవేందు?ని వైభవమును గూడ తిరస్కం 
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రించుచున్నదా యనునట్లుండెను ఆ భవ్య(పాసాదము నిర్మా 

ణము పూర్తిఅయినవిదప సార్మిపడాయప) కారము ఒక సుదిన 

మున గృహప్రవేశ మేర్పాటుశాబడెను. అ సుముహూర్తము 

నకు వేలకొలది బావ్మాణో త్తములు, రాజు పముబులు, వణి 

క్రేష్టులు, ఇంజనీర్లు, శీల్చులు, అన్య్యనింహుడిరి, గృ 

పవేశమువూ రృ మేతెంచెను, భవనమందలి మ ధ్యభా గ 

మంతయు ఆవహూతేలనచే కీటకిటలాడుచుండెను, విస్నుశ్వర 

వూజ, నవగసోరాధన, హోమము, అర్చన వూర్తిఅయినది 

అఫుడా సభామధ్యమున మహోరాజు లేచి నిలబడి నభ్యులందరిని 

సంభోధించి యిట్లు పత్కెనుోఓ ఫృణ్యాత్ములా రా! ఈ గొప్ప 

భవనమును ఎంతయో ధనము నెద్చించి, గ్రేనుచేసి నిర్మించి 

నాను. మిలో గొప్ప గొప్ప శీల్చులు శాస్తు ళా న్ర్రశేతిలు 

ఛనననిర్మాణ కుశలుకు కలరసి నాకు తెలియును, శాబట్టి అట్టి 

వారందకున్ను గాగుగ యోచించి ఈ భవనమునం జేవైన 

లోపములు గానిదోవములుగాని యున్నచొ ఇప్పుడో జెల్పుడు 

శిలికిన సవరించి చేసెదను, వలననగా ఈ ప్రసాదమును 

సర్వాంగనుండగ ముగ నొనర్పవలెనని నా సంకల్పము. శావ్రన 

దోవములున్నచో ఎవరైన లేచి ఈసుమువహూర్తముళోపు ననే 

వానిని తెలుష్టపార్ళన” రాజుమొక్క_ ఆ వాళ్యములను నిని 
నభ్యులు ఆక్చర్యచకితురై రి, ఆందములు చిందుదున్న = కట్టన 
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మెచట దోవమెచీట! అయినను ఆభూపాలునిమాట తీసివేయ 

"లేక ప్రముఖ శిల్పులు, ఇంజనీర్లు మరియొక పర్యాయ మ్మ 

భవనమంతయు తిరిగి జూచి సభాస్థానమునకు విచ్చేసి ఐక్యకంక 

ముతో “రాజా! ఈ కట్టడమునందు దోవ మేమాత్ళనున్ను 

లేచు, ముబమ్మూటకీని చేదు? అని వచించిరి, రాజు చాల సంత 

నీంచెను సభయంతయు _స్తస్ధముగ నిశ్చలముగనుండెను, 

ఇంతలో ఒకమూలనుండి ఒక సాధువుగారు లేచి నిలబడి 

అయ్యా! మహారాజుగారూ!' ఈ ఛవనిమునందు కొండు దోష 

ములు గలను. అని గంఛభీరముగ నుడివెను నెంటనే రాజు 

గాకు 'నువోత్మా' దయచేసి వానిని కెలుపవేడెదను అని 

కొరగా సాధువుంగవుడు ఓ మహారాజా! ఈ భననము కట్టి 

చినవాప ఎప్పట్సికై సను చనిపోనును. ఇది మొదటిదోనవము. 

ఈ భవనము శాలగర్భమున ఎప్పటికి నను ళిథిలమైపోవును, 

ఇది కెండవదోనము, అని తెగవేనీచేప్పును, ఆ వాక్యములను 

వినగనే రాజువకు కనువిప్పు కలిగను, దై.రాగ్యముదయించెను, 

ఆయ్యో! మృత్యువును మజచి (ప్రాపంచిక వై భవముఅనే సత్య 

మని నమ్మి పంచభూతాతి శక ములేయగు ఈ జడపదార్థములను 

ఈభథవనములను బంధుజాలమును, భృత్యువులను గొప్పగ 

చలఎచుదు ఎంత అజ్ఞానమున నుంటిన్తి అని తలసోయుచు 

గృహప్రవేశ కతువు నెట్లోనెరవేర్చి వ శాంత వ) చజేక 
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మాక)యించి శీపిం చిన జీవితమును భ్రగవద్య్యానమునందు 

గడవీ చేసెను 

సీతి।- “పీపంచమున ఏ వదార్థమున్నూ శాశ్వ 

తముకాదు, చైవమొకటిరేం శాశ్వతము" ఆని నమ్మి 

దృశ్యవస్తువులం దాసక్తిని వదవి ద వధ్యాన 

వరాయుణు డై యుండవలెను, 

వివేకోదయము 

పూర్వ "మొకానాళ పట్టణమున ఒక మభోరాజు 

నీవసించుచుండెను, అతనికి అవాంకోరము మెండు, తన్ను 

మించినవారెవరు లేరను దర్ప మతేనిని పట్టి పీడంచుచుండెనుం 

తనవలననే లోకము* అం; తీకిని కెల్ల వారుచున్నదను భావము 

అశేడు గలిగియుండెను. తాను భూన,కుడనని, ఆందతికంచ 

గొప్పవాడనని, పలువురితో వింకములు పలుకుచుండును, తన 
సంపదలు, కన భోగభాగ్యములు, తన రాజప్రాసాదములు, 

తన ఉద్యాసవనముల్కుతన విలాసము లు చూచుకొని ఆ రాజు 

గర్వోన్నతిని బోందచుచుండెను, 
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ఇట్లుండ ఒకనా డాతని చేకమునకు ఒక సాధువుంగవు 

జరుదెంచెను. ఆతడు ఆనుష్టానవరుడు, నత్యనిష్టుడు, దైవ 

భక్రిపరాయణుడు అయియుంజిను, ఆతడు ఇవావరవిద్యల 

"రిండిటియందును గొప్ప నిష్ణాతుడు. మంచి వాగ్యాటికలవాడు 

"తాను శీర్చిన బ్రహ్మవిద్యను ఇతరులకు చక్కగా చెప్పగల 

సోమతగలవాడు, ఏ వీద్యంకం దతడు పరిపూర్ణ ఆనుళూ తిని 

బడిసెనో అష్ట ఆభ్యాత్యవిధ్యను లోకములో బాగుగ (వవార 

"మొనర్చి ఆంధకారబంధుర మైన అజ్ఞానవాతావరణ మందు 

నివసించుచున్న జనావళికిజ్ఞానవకాళ మొసంగి కడలేర్చవలె 
నను సదు బేశ్యముతో అతడు ఊరూర సంచరించుచు ఉపన్యా 

సముల నిచ్చుచు, ధర్మబోధను వర్ణ అచుదుండేను,ఆతని పవ్మిత 

జీవితిమున్కు నిరాడంబర వ్య క్కిగ్వమున్ను ఆసర్లళ వాగ్గోరణిన్ని 

అనుష్టాన పద్ధతులను మాచి జనులు అతని దివ్య వాణిని గోవ 

ణము ప చేయటనై. తండోవ తంకములుగ ఏ తెంచుచుండిరి, 

ఆతడు ఏ (గ్రామమునకు 'వెళ్ళినను, వ్ పట్టణమున అడుగిడి 

నను చేల సంఖ్యలో జనులు చేకుచుండిరి, ఎంతయో దూరము 

నుండి (శవణాభిలామ లై బనులు ఆరుజెందుచుండిరి, 

ఈ ప్రకారముగ ఒక్క నంచత్సర కారము గడచను. 

సాధువుగారి అఖండ అధ్యాత్మిక ప్రచారముయొక్కో- దివ్వ 

ఆఊథావముచే ఎందలో జనులు పునీతులగుచుండిరి. పావులు 
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వుణ్యాత్ములుగ మారి పోవుచుండిరి. దుళ్శీలురు సచ్చీలురగు 

చుండిరి, దొంగలు తమ వొంగవృత్సీని మాని తమ భూత 

శాలీక పాపజీవితమును గూర్చి పశ్చాత్తాపపడు చుండిరి, 

భోగులు యోగులగు దుండిరి, వెయ్యేల చేకమంతయా రామ 

రాజ్యముగ పరిణతి జెందుచున్నదా యనివీంచుదుండెనరు. 

సాధువుగారి ఖ్యాతి దిగంతముల వ్యాపించెను. 

అఆత్తజి ఆ జేశవు మంత్రివకేణ్యుడు నాధునుహాత్ముని 

UD (పతిష్టలప ఆచ్చెరువొంద్కిఆతని గుణగణములను మిక్కిలి 

స్లాఘంచి, అతని నిమ్మ-ళింక జీవితమును గూర్చి అనందసడి 

నగరమునకు అతనిని అబ్యోనించి రాజుజే సనా 'శ్రైనము చేయిం 

చిన బాగుండునని తలంచి ఆ పమయమ.ను రాజుశ కెటీంగింప 

ఆర డందుల కంగీకరించేను. ఒక వుణ్యదినమున అ అమాత్య 

శేఖకుడు రాజుగారి. తరఫున అవ్వోనపతి్ర)మును గైకొని 

సాధువుగారి అ్మశమమువకు కళ్ళి ఆతనికి దానిని భ కి పురస్స 

రముగ సమర్పించి, రాజనగరమునకు వేంచేయులాగున 

భూపాలుని తరపున అభ్య ర్థించెను, ఆందులకు , సాధువుంగ 

వుడు తన సమ శనిని కెలుపగా వెంటనే మంత్రివర్యుడు ఓక్ర 

రథమ్సుపి వారిని ఆసీనులుగ కేసీ మేశతాళములతో రాజ 
పౌ)సాదమునకు గొనిపోయెను, రాజ భవనమున (వవేశకించిన 
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సాధుమహాత్ముని నృషాలుతు గౌరవవురనృరముగ లోనికి తీసి 
కొనిపోయి నముచితమగు ఉన్న 'కాగనమునై గూర్పుండ బెట్టి 

నివిధరీతేల సన్మానించెను. సత్మ-రిం చెను, 

ఇదడియంతేయు మంగతియొక్క.. (పోద్ళులముచే బరిగినజే 

తోని రాజునకు న్యతఃఆమ వాసీయుని గారనించవలేనను 

ఉ్లేళ్యము లేదు, తన్ను మించిననారు జగత్తులో లేనేలేరను 

ఆహంభావముకల వాడు ఒకరిని గారవించుటకుడయ్యు క్తుడగునా! 

అమునను మంతిపై గల సడభీప్రాాయమువలన రాజు అతని 

మూట శీసివేయ లేక సాధుమవోత్ముని సర్కరించెను, 

ఇంత గౌరవము తనకు బకుగుచున్నను సాధువు ఆ నన్ని 

చేశమును గొప్పగ తలంచలేదుు బై వమంబే మనస్సు నెల 
కెల్పుకొని వాన్యాదృష్ట్రీ లేనినాక్రై యుండెను, తన్ను నత్కం 

రించుచున్న రాజుపై గని తాను ఆసీనుడై యున్న నానాలంశార 

శోళితమణిమయ దివ్యాసనము పై గాన్ని నవరలత్నములకో తు 

తూగుచున్న రాజభవవమువై గాని ఆతడు కన దృష్టిని పజుచక 

శీవలము శ గవక్పాదారవింధము లంజే దానిని సంలగ్నము 

చేసెను. కాని అవాంథావ (పపూరితుడగు ఆ భూపాలుడు 

పరిస్థితిని ఆపార్థము చేసికొని సాధువు తన్ను కించపఆచనని 

భావించి పట్టరాని అఆగ)హోవేకముతోకూడినవాదై తల్భ్ ఇమే 

మె నికాథికారిని విలివించి కరీయో ! గ్షోశమునకు ప్రభువై న 
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నన్ను ఈ సాధువు ఉపేతుచేసి ఆవమానపట వెను. కాబట్టి 

ఈతనిని జేకమునుండి బహిప్కు.రించిచేయుమోని ఆజ్ఞాపించెను, 

రాజుయొక్క ఆ శిశ్రాశాసనమును పినగనే సాన్క్సు 

సకపక నవ్వెను, (వకళానున్న వారందటు అక్చర్యచితులై గః 

రాజునకుగూడ పరమాశ్చర్యముగలిగి కసాధువ్రగారూ]!. శ, 

విధించగెకే మాళీల నవ్వినా గు?” ఆని (వశ్నింవ అందు) 

సాధు పిట్లువిజ్ఞ కావూర్వకముగ సమాథాన మొనంగాను.._._ 

“ఓ రాజా! చిన్న దేశమునకు వృభునై ననిన్ను ఒక్క 11, 

శాలను ఉి-పేతీంచినవుడే నాకు చేకబహివ్కు_రణయ ను యో 

కఠినడండన లఫించగా, పృభువులకువభ్చువ, రాజులకు ర్నా 

నట్టి పరమాత్మను జీవితమంతయు ఉకేతచేసిన నప వ 

ఫఘనోరమగు దండనము లభించునోయని తలంచుకొని ౨6 

నన్వువచ్చినది,” 

ఆ వాక్ళోనును విసగనే రాజునకు కనువివ్వు కలి ను, 

"కాను ఒక చిన్న చేశమునకు రా కై నను ఆపో మావో న?ంచా 

పోవు సాలుగుమారల అస్థిపంజరము కలిగియున్నను విగ? 

జూదుళొని మురినీపోయి, అహంకరించి, గ్రైహ్మోండముణ?. + 

వీభువైన శాశ్వతుడ్రై నట్టి పరమాత్మను విర్మరించుట "౯౯౩ 

పొరపాటని గృహంచి, తన తప్పీదమును గుర్తెరింగిసాథువు ౧౩౯౫ 

పాదవద్మములపై తన శిరన్సురుంచి కుమాపణ వేగుకొని? 
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తనకు చక్కని బోధను పసాదించినందులకు, తన నేత)ము 

లను *శఅవీంచినందులకు తనకు వి'వేకోదయము కలిగించి అంధ 

కారవురుచదుగు తన జీవితమును ప్రకాశ మందజేసీనందులకు 

ఆతనిని వేనోళ్ళ పొగడి, తేగరీతి సత్కరించి పంపెను, 

పీతి, ఎవరును తమతమ సంపదలను జాచుఖొని 

గర్వించరాదు, తీణికజీవితము గొప్పని తలంచి రాజూ (ప్రభువు 
(వభువైన భగవంతుని విన్మరించరాదు. శాశ్వతుదై న వర 

మాత్మకవినిర్మలభ క్రి భావముతో జోబేరులర్పించి,విచ ములై. 
నిరంతర దైవచింకనతో గూడుకొన్ని జీవితమును పవిత)ముగ 
నొనర్చుకొసవలెను, 

రామరాజ్యము 

ఆలెగ్డాండకు చక్రవ ర భారతబేళమున పంజాబ్ 

పొంతములో ఒకానొక గా)మముగుండా పయనించుచుండెను 

శేవానమేతుకై , అమాత్య శేఖమలతో గాడీ ఆ గ్రామము 

సందు పోవుచుంశఆనశి దూరమున గామన్థులందరు ఒకచొట 

గుమిగూడిత్మీవ వాదోపశాదములు గావించుకొనుదు సంఘర్ష 

ణకు దిగుచున్న దృక్యమును దమూచెను, ఇక (వయాణమును 

నిలివ్వై చి, మంత్రివర్యుని వించి ఆ చృశ్వాంతమేమియో 
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"కలీసీకొనిరమ్మని పంెపెను.మంఠ్రిగా కట్లు వెడలి ఆ గుంపులో 

బొరబడి ఆవట జరుగుచున్న విషయమంతయాు సాంగోపాంగ 

ముగ తెలుసికొని తిరిగి రాజుయెంద్దకువ చ్చి ఈ [1వకారముగ 

విన్నవించెను _ 

మహావిభూ 1 ఆగామమున ఒక రైతు కలడు. 

అతనికి ఒక ఎకరము పొలము కలదు. దానిని అతడు సమీప 

గా)మమందలి మణీ యొక రైతునకు అమ్మి చేసెను. సొలము 

కొన్న ఆసామి దానిని దున్నుక్రొనుచుండగా నేలలో ఒక 

బంగారుప్మాత కనిపించెను దానిని తీసీకొని ఆతడు నేల ఆమ్మిన 
వై శుయొద్ధకుపోయి, అయ్యా 1 మోకు నాకమ్మిన చేలను 

దున్ను కొనుచుండగా అందులో ఈ సువర్ణ పాత) లభించినది, 

మారు నేల అమ్మినా శేశాని అందులోని పాతను అమ్మ లేదు 

కావున ఇది మీ సొ క్లేకాని నాదికాదు, అందుచేత దీనిని 
మిరు పరి (గహించి నాకు మనన్సంతోషమును కలుగకేయుడు 
అని నిన్ననించు కొనెను, ఆ వాళ్యములను విని నేల ఆమ్మిన 

శతు ఇట్లు నమాథానమొగంగను అయ్యా 1నేనువ 

తణమందు మాకు నా నేలను అమ్మినానో,ఆందలోని నమస్త 

పదార్థములున్ను మీవశమే అయిపోయినట్లు లో ఇకో 

వాటితో నాకు ఏలాటి నంబధము లేవు, శాబట్టి దయచేసి 

ఈ బంగారుపాత్రను మాకీ ఉంచుకొని ఆనుభవిందుడు! 
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కాని నేల కొన్న "పెద్ధమనివ్. అందులకు అంగీకరించ 

లేదుః బలవంతముగ దానిని ఇద్బి చేయ దలంచెను, ఈ 

ప్రకారముగ ఇరువురి మధ్య వాదోపవాదములు చెలెరేీగను, 

ఇరువురి పకుములకు నసమర్థించుటకు వారీ వారి అనుయాయులు 

కూడ చాలమంది అచటికి వచ్చి చేరిరికొద్దిగుంపు చేరిపోయెకు. 

ఆ వింత చూచుటకై ఎక్కడెక్కడి బనులో మకుగున వచ్చి 

జేరరి. ఆరువులు శేకలు_పీలచే ఆ ప్ర చేశమంఠతయు (తి 

ధ్వనించెను, 

ఇంతలో కొందజణు "పెద్దమునువ్య్యులు ఆచటికి వచ్చి 

ఇసవురికిని రాజీ కుదర్చదలంచినవారై పొలము అమ్మినవానిని 

"%అయ్యా'మోకు నంతానము కలదా? ఆని (పక్నింప నాకొక 

కుమారుడు కలడు, వివాహమునకు సిద్ధముగా నున్నాడు అని 

ఆకిడు పత్యు_త్తరమిచ్చెను, అశ్హు ఆ మధ్యస్థులు పొలము 

కొన్నవానిని మోకు సంతానము కలదా! అని ప్రళ్నింప నా 

కొక కొమూర్త కలదు, వివాహమునకు సిద్దముగా నున్నది, 

అని యాతేడు పలికెను. ఆపుడు వధ్యన్డులు ఇరువురి నాక్యము 

లను ఆలకించినవారై ఈ ప్రకారముగ ఇరువ్సరికిని రాజీ 

చేనిరి _ పొలము కొన్నవొడు తనసకుమూార్తెను పొలము ఆమ్మిన 

వాని కొమాకున కిచ్చివినావాముచేసి ఆ బంగారుపాత)ను 

కట్నముగా నొగం౦ంగవలెను. మధ్యస్థుల ఆ సమయోచిళమైన 
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తీర్పుచే ఆ బ౭గారుప్యాత ఇరుపషములకు చెందిఏ"ెనో 

మథ్యిస్తుల ఆ తీర్చును ఇకువురును సంతోవముగ ఆశు” 

దించి అపశారముగ శార్యాన్విత మొనర్చిరి, 

ఇదియే రామరాజ్యుము (ప్రజల ఇట్టి మన సత్వ 

రామరాజ్య చిహ్నము, పరస్పర-ప్రేమ, అనురాగము, కిగిగ! 

దయ, వరోపకారమ్ము స్వార్థ త్యాగము ఇట్టి ఉదా గగ 1౫ 

"లెచట 'శాండపించు చుండునో, అదియే రామ'రాద్యను. 

(వబలిటె మహోన్నత సద్దుణరాశిని అవలంవించియుంగహ లీ 

వారీ రామరాబ్య (ప్రజలు, అట్టివారు ఏ తోభయులేక బగా 

శాంతెముగ తమఠతమజీవితములను కొనసాగిందయగ।౧% + 

శావున శాంతిసాభాగ్యములను వాంఛించు (పతిమానస్ర == 

తన వృాదయమును పవిత)ముగను, నిర్మలముగను, mY 

వంఠము గను గావఏిందుకో వలయును 

పీతి: వవితమగు శీలము, విర్మ లహృదయ ౩ 
సదాచరణ వరోవకొరభావన, త్యాగశీలత్వము బ సం 

కలిగి యుండిన చో, అదియే రామరాజ్యము కాగల 

అట్టే రొమరొజ్యస్థావనకే జమలు యత్నించ పలయం 

డా 
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పూర్వ మొక మహోపట్టణమున ఒక రాబకుటుంబము 

కలదు, ఆ కుటుంబమునం దొక ౮ జకుమారుకు పాఠశాలలో 

చదునుకొను చుండను. పాకశాల వ్నర్షి కోత్సవనమయమున 

విద్యాక్థులందళతు కలసి కొన్ని వినోదకార్య్యకవ ములను 

వర్చాబు చేసికొనిరి ఒకటి ఆండు శాటకములను కూడ నిర్వ 

హీంచిరి, విద్యార్థులలో చక్కని నటనాకా"శలము కలిగినవారు 

వారివారికి తగిన వేషములను వేసికొని నాటకవూడిరి. రాజ 

కుమారుడు అందు శ్రీ వేపమును ధరించెను నాటకము 

బహుమనోరంబకముగ నడవెను, (పదర్శనమునకు వచ్చినవారు 

జవుడవ్రకు చప్పట్లు చజచుచు తమ ఆగ్లోనమును వ్యకృవజ 

చిర, వేషములు ధరించిననారిలో స్రీ చేవధారియైన 

రాజకుమారుడు తన నటనా-సామర్థ్యముచే పే)మికులు మన్న 

నలను లెన్సగ చూరగొనెను. వుకువుడై నను అచ్చట స్రీ 
వలెనీ ఆతడు నటించెను, నటనలో నహజత్వము ఉట్టివడు 

చుండుట చేరను, బహ్ముశావ్యముగ పాటలు పాడటచేతమ, 

నాటకమునక వచ్చిన వారందరును రాజ కుమారుని మేనని 
(వశంనించిరి, రాజకుమారుని శ్నేహితు డొకడు త్రీ 

ముతో నున్న రాజకుమారుడు రంగస్థలిపై నటట వే 
ఆకనిని ఫోటోతీసి తనయింటివద్ద ఛ(ద్రవఆ మకొనను, 



59 బరమార్థ కథలు 

బవుకాలము గడచిపోయిను, శాలకు 

తీపుగసాగాను. భాలుడుగ నుండి పాఠశాలలో కానా 
చేయుచునున్న రాకొమరుడు. క్రమముగ ఆహౌెవ। 
దీక్ష ,కౌలము గడచిపోవుటయిట్టి అతడు తన చి 

గాబీంచిన పనులను మజచివోయనుు కోడికుళ్తాఒ 
నాటకమాడిన వృత్తాంకము ఆతని న ్మరివథ ముందూ 

బారిపోయెను. ఆ సంగతిని పూర్తిగ మజ చిపోరునూ 

అతని గండి)యెన మహారాజు గన తనయుణుత 4 
సంపా ప్రించిన'క్టాజీంగ వివావాము చేయుటకు. సిక 

మంలివర్యులు, సామంతులు, అస్థాన యం 

వధువు కొజుకై పలుచోట్ల విచారించిరి, "పెక అ 

ములవారిని పరామర్శించిరి తిట్టతుదకు రమకళం?ర చి న్ని 

రాజకుమార్మెల విషయము రాజాన కెజీం చర. 

రూపలావణ్యము లంచజేకాక సిరసంపదలం చేతకాక 2 

లందుగూడ ఎంతయో ఆధిక్యతను బడసినవా_౨_ అద 

నాడు రాజు తేన కుమారుడై న వరుని వెంట ఇౌట్టుంక్ 

శేఖరులు వెంటరాగా ఆ నాలుగుకు శాబకొ యూ + 

వారి పట్టణములందు చూచి, కుమావనకున్యు శ 

రూప సౌందర్యాదులందు వారందరు ఒకరిది క 

మటియొక' రై యుండిరి. వారిని మాూతగనే రా కూ కో 

మున పరమతృ_క్తి జనించినది. వారిలో ఒకరిఐ వరి 
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కుమారునకు వివావాము చేనీవేయుటకు రాజు దృఢనిళ స్ప్యము 

గావించుకోనెను, 

శాని రాబకువారునకు వారవరును నచ్చలేదు, శారర 

దజిని చూచి "పెదవిని విఆదుకొనెను, *లోకోభిన్నరుచిః ఆను 

నట్లు ఎవరి దృష్టి వారిది. ఆ రాజొమారెలు నలుగురు 

రూపయావన నంపదాదులు ఎన్ని గలిగియున్న వృట్టికిని వరుడై న 
రాబకుమారునకు వారు ఏమాత)ము నచ్చశేదు.ఆ విషయము 

Bలిసకొని రావా వివ్వాల వేళసుడాయను. ఒకనాడు తన 

కుమారుని బిలచి “నాయనా! ఆ నలుగురిలో ఎవరును సీకిష్ట 

పడనిచో సీకునచ్చిన ిండ్లీ కొమార్మను నీనే అన్నత విచారం 

చుకొనుము, నీదృష్టికి ఎవరు ఉత్తమురాలుగ లోచునో 
ఆమెనే పివాహము జీసిరానుము”ి ఆని చివ్పగా రాబకుమారు 

డశ్లుకావించెదనని గనూధాన మొనంగెను, 

ఇట్లుండ ఒకనాడు రాజకువమూరుడు తన మి య్ ని 

గృవామునకు కెళుట తటస్థించెను ఆతని యింటిలోనికి 

వ్ర)వేశించగనే చిన్ననాడు "కాను పాఠశాల వార్షికోత్సవ సమ 

యమున నాటశమున వేనీన (స్రీ వేవముయిక్క- ఫోటో 

కనువించెను. బహుకాలము గడచిన కారణముచే అది తన 

స్వరూపమే యని అతను మఅచిపోయెను అ ్ర్రీయొక్క- 
సుందరో నుకుమార రూషమును గాంచి శాబకుమారుడు 
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మెోవావరవశుడై ఆ ఫొటోను తీసికోనివెళ్ళి త నత ౦ (డీ 
భావించి ఫోటేోయందలి పిల్లను కాను వివాహము శేసిగొ 

దననియు, అదె యెవరో, యచటనున్నారో విచారించి శా 

భవనమునకు రప్పిం దవలసి నదనియు చెప్పెను, 

కుమారుని యభీద[ సారము రాజా అమాళ్య శేఖకుల, 

పె నికాధికారులను, ఆస్థాన వురోహితుతను కబురువేసి 

ఫొటో వారికి ఆప్పగించి జేకమంతయు గాలించి ఆ యువ! 

ఎన్టునను కన భవనము నకు గోనిరావలసినదిగ ఆజ్ఞయిచ్చె 

వారక పయనమైపోయి ఊరూర్కు పల్లే పల్లే, పురవురము: 

గాలించి గాలించి, అట్టి రూపవతి యెచటను సందర్భపః 

పోవుటచే నిరాశాగిన్హృవాలచే పరివేన్టీతులై తుట్టతుడప రా 

భననమునకు 8రగివచ్చి రాజునకు అ వృశ్రాంతమంతయు 

కలియ జేసిరి, రాజురొజకొమరుడు, రాజవంకీయులుఆందఆు 

అవార్త పినుటతోడనే విషజ్ఞవదనులైరి, ఆతృత రాజొవ 
రుని బాల్యవృ త్రాంతమంతయు నెటీంగియున్న ఒశఅస్థానవిదా, 

నుడు ఫోటోయందలి (శ్రీ రాజకుమారుడేయని "తెలుపు 
అందరును ఆక్చర్య చకితు.లెపోయిరి ఏ స్రీ కొజ్బకి రా 
కుమారుడు నలుదిక్కు.లు వెరికింప కేసన్నో అశ్చర్యచకీతు, 

పోయిరి,వ స్రీ కొలకై రాజకుమారుడు నలుదిక్కు.లు వెఠకి( 

శేసన్సో 'జేశబేశములు గాలింపజేసనో అ స్త్రీ యెక్కడ! 
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చేను. తానే అయియున్నాడు.ఆది తనరూవమే అయియాన్నది' 

"కాను చిన్న ప్వుడువేసిన వేమమే ఆది, అ విషయము తెలియక 
శాంత శమ పడవలసివచ్చినది, ఎక్కడెక్కడో గాలింపవలసి 

శ చ్చినది, 

అశ్లు జేవునికొజ్నకై జనులు ఎచబెచటనో చెత భు 
యున్నారు. కాని ప్ర౭ివాని వాదయమంజే యరకడు విరా 

ఇజాల్రుచున్నాడు. వెతుకు వారికి తవ్పశగోచరించును చైరాగ్య 

కుబారణాదులద్యారా సర్యాంతర్యామియగు ఆ వపరణబమా త్మ 

ఇూనులకు వారివారి వృాదయములంచే చక్కగ ఆనుభూతు 

తెకనదచున్నాడు. 

వీతి_ భగనామడు సమ ప్త ప్రాణికోట్ల యెక్క 

కమ్న్చూాదయము లందు ఆతి సమావమువ విరొజి ల్లు 

చంన్నారు. కావున ధ్యానవిచారణా దుల ద్వారా వానివి 

ఇరాక్రాత్కరించుకొవి తరించవలెమ, 



అలుడుగారు 
వ్! 

ఒకానొక గా)నుములో ఒక రైతుకలదు, ఆరనికొక 

కొదూ క్ట కలదు. అమెప యు_క్రవయన్సు రాగానే సుదూర 

పాంతమున గల ఒకానొక పట్టణమునందలి యువకునకిచ్చి 

పెండ్రిచేసెను, "పెండ్లి ఆయిన కొన్నిమాసములకు సంక్రాంతి 

పండుగ రాగా ఆ రైతు తన అల్లుకకు బాబు వాసీ ఇంటికి 

పిలివించుకొ నెను. వండుగ చూచుకొని అల్లుడుగారు తిరిగ 

న్వస్థానమువకు చెడలీపోవునని మామగారు అభిప్రాయ పడిరి, 

కాని అచేమి (గవాచారమోగానిి సంకాతిపండుగ గడచి 

ఐదుదినములై నను అల్లుడుగారు ఇంటినుండి కదలలేదు, ఆతనిని 

భరించుట అత్తమామలకు ప)యానగా నుండెను. చెన్బీ పంవీ 

చేయుదుమా, అది మర్యాదకు లోటు,పోనీ, ఉంచుకొందుమా, 

భరించుట. వ3ాన. అని ఈపహకారముగ ఠనలోతాను 

విచికిల్సీ గావించుకొనుచు ఆ రైతు దినమొక యుగముగ 
గడువుచుండెను, ఎన్నిదిసములు చూచినను అల్లుడు గడప 

చాటకుండుటమసి అల్లునితో నిట్ల నెను _ 

“అల్లుడుగారూ! ఈ పాగింతమంతట కరువు శాటకములు 

వ్యాపించియున్న వి. రోజులు గడచుట కష్టముగా నున్నది"... 

మామగారి అవాళ్యములను విని అల్లు డీట్లనెను _ మామ 

గారూ! మిరు వెస్పిన మాట నిజమే ఈ పాాంతమంతట 
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దుర్భిక మావరించియున్నది. కాని దానికి కారణమేమియో 

కెలియునా?! పాపము పందుటవలననే ఆట్టిన్థి తి యేర్పడినది, 

'కాబట్టిపాపపరిహోరార్థము ఈ దినము మొదలుకొని నెలరోజుల 

పటకు ఠోజుకురీ' వేల “ాప్పున మం్మతజవముచేయ సంకల్పించి 
నాను, దానితో అ పాపమంతయు తుడిచిపెట్టుకు పోగలదు. 

అల్లుని ఆ వాక్టోములను విని రైతు లోలోన యిట్లా 

చింతించెను . అల్లుడుగారు ఇవ్పట్లో ఇల్లు వది లేటట్లు లేరు 

ఇంకను నెల రోజులు లిష్ట వేయుటకు ఆలోచించుచున్నాడు _ 

ఆని విచారించి, కొద్ధి రోజులులై నవిదప ఆర్థముకాని "వేదాంఠ 

వాక్యములు చెవ్పినచో వినలేక వెళ్ళిపోవునేమోయని భావించి 

ఒకనాడా రైతు అల్లుని కూర్చొన బెట్టి ఈమాట, అమాట 

చెప్పుదు మధ్యలో ఈ క్రింది విధముగ చేదాంతలోధ నుప 

క)మించెను- 

ఆసారే ఖలు సంపారే సుఖభారిని ॥శరీరిణాం 

తాలాపావ మివాంగు ప్లే బౌలావాం క్షీరవిభ్రమః 

కఆల్లుడం గారూ! ఈ సంసారము ఆసారమైనది. ఈ దృక్యనదా 

ర్థములందు సుఖమున్న దని (థొంతికే మనుష్యుడు తలంచు 

చున్నాశకే కాని వాన్మ నముగ పరివూర్లమైన నుఖ మినట లేదు. 

చంటివిల్ల వాడు కల్యవేలు జేకుచు, తిన ఎంగిలి మింగుడు పాలు 
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'కా్రగుచున్నానని ఏ వ)కారము (్రయించుదున్నాడో, తన 

చేలిలోనుండి పాలున దుచున్న పని వ్ ప్రకారము (థాంకివే 

తలంచుచున్నాడో అపకారమే దృక గ్రపదార్థములనుండి సుఖము 

కలుగుచున్న దని ఆల్లానీ జీవుడు భ్రాంతిచే తెలంచుచున్నాడు. 

కాబట్టి ఈ నుఖము (భాంతిబన్య మే కాస్ అన్యము కాదు". 

మామగారు ఈ వ)కారముగ అవిచ్చిన్ని ముగ బోధ సల్పు 

చుండ అల్లుడుగారు మధ్యలో అవీ “మామగారూ! నేను 

చెప్పునదికూడ వినుడు”అని ఈ ప్రళారముగ ముక కంఠముతో 
చెళ్చదొడలాను- 

అసారే ఖలు సంసారే సారం శ్వశురమందిరమ్ 

ఆసారయైన ఈ ప్రపంచమున సాఠమైసలది మామ గారిబ్లుం 

అల్లుని అవాశ' సములు వినిమామగారు విస్తుపోయి ఇళ ఈతనిని 

సాగనంవుట కష్టసాధ్యమని ఛావించి వేతొక ఉపాయము 

నాలోచింప డోోడరానట, 

ఆకే జీవుని హృదయకోశమందు అనేక బున్మారి త 

దుష్టసంస్కారములు (ప్రవేశించ ఎంత పియక్నించినను బయ 

టకు సాగకున్నపి, వివేకవంతుడగు మనుజుడు "పెద్దల సాంగత్య 

మును బవనీీ, శాన్త్రపరి చయముగలిగి, తనయొక్క- త్మీవతర 
అనుష్టానము. చేను, యు క్షి చేతను, అత్మవిజారణ చేతను. 

ఆవూక్య నిన్మార్షిత వాగనాజాలమనమును నెమ్మదిగ ఖయటకు 

సాగనంవవ లను, 
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జెడలిపోవుటకు ఆతడు "మొదటనమ్మతింపకున్న ను, 

జీవుడొనర్చు సాథనలచేత కొంతకాలమునకు వివళుడై కాలికి 

బుద్దిచెప్పగలడు, దీనికి వివేకము, వె రాగ్యము ఎ౦తి యో 

అవనరముల్రై యున్నవి, పట్టుదలతో దృఢతర యశ్నముతో 
ఇక్కార్యమును సాధింపవలన్తీయిన్నది. విరికి తనము, దు ర్భ 

లత్వము,సోమరితనము, అలనత్యేము మున్న గువానికి వమా(తం 

ఆవకాళ మొసంగక, అచంచల దీతతో, ఆకుంకిత దఆతతో 
బహుజన్మార్థి త దున్సంస్యా-రములను, దుక్షు౩ములను, వాగన 

లను సాధకుడు జయించి వేయవలెను, శాంతికి మార్గ మిదియే 

వీత: దుర్గుణములు, దూన్సంస్కారములు 

అనేక జన్మలనుండియు మవపస్పు వందు తిష్ట వేసికొని 

యుండును, వానిని వియత్న వూర్వకముగ బయ 

టకు సాగనంవవలయుుము, 

దురభ్యాసమునకు స్వస్తి 

ఒకానొక పట్టణమందు ఒకో మహోరాజు కలడు, ఆతడు 

గంవన్ను జేకాక మహోవిద్యాంసుడు కూడను, నకల సౌభాగ్య 
ములచే తుల తూగుదున్నను శాన్త్రపోనము, పండితగోళ్టులు 
విద్వజ్జన నమా వేక్షములు బరువుచుండెడివాదు, ఆతని యాస్తా 
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మున లక్రీసర స్వత లిర్యుకును ఓశేచోట కలిసీ యున్నట్లు 

చరాపరులకు తోవట్టుచుంతును, ఎందరో కపీక్వరులను పోమిం 

చుచు పండితులకు సాంవత్సరిక భృతులనానంగుచు! విద్యాం 

సుల నాదరిందుచు నుందుటవలభ బనులా మభోరాజును గొప్ప 

గా నంస్తులించుచునుండిరి, ఆతనియందు సద్గుణ రాళి మూర్తీ 

భవించి యుండినను దుర్గుణములన్నియు పలాయనిము చిత్త 

గీించినను, పక్క-వ్యసనము మాఠ్రము అతనిని అంటిపెట్టుకొని 

యుండెను, అదియే జూదము. ఎంకపాయల్నించినను ఆ దుడ్డు 

ణము నతిడు వదలజాలకుంజెను, ఆతని నిష్క.ళ0క జీవితమున 

అదియొక్ మచ్చగా వ్యకృమగుచుండెను, 

(పకిదినను ఆ రాజా సాయంత్రము 4 గంటలకు రాజ 

కేకోటము నందు గూర్చొని జూదశాలకు పోవుచుండును. ఓకవు 

డొక సాధువుగారు ఆ పట్టణమునకు వచ్చి రాజుగారి చరిత) 

యంత ము లెలిసికొని జూదమను ఆ ఒక్క-దుస్టణమును వదలి 

చేసినచో బంగారునకు సుగంధము అఆబ్బినట్లు రాజు ఆద ర్శ 

వంతుడై లోకమున వెలయగలడని భావించి నేరులో రాజు 

యొద్దకువచ్చి పలువిధములుగ నాతనికి బోధింపదొడ గను, చెడ్డ 

అలవాట్లు ఏ (ప్రకారము జనుల హృదయకువారముక నోటు 
చేసికొనునో, వానిని జాగరూకతతో ఏ ప్రకారము. కనిఇెట్టి 

కరిమి చేయవలెనో సాధువుగారు ఆనేక విధమునరాజునకు 
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బోధించి జూదమను ఆ కళింకమును శీ భుముగ తొలగించి 

వేయులాగున ప్రబోధించెను, కాని పొరపాటు (గహపాబుగా 

మారి, (గవాపాటు ఆలవాటుగా పరిణతమై ఆలనాటున్యన 

ముగారూ పొంది ఆదుర భ్యానము బంవడివోయి యుండుటనలన 

రాజు దానిని ఆ వదెలజాలకుండెను, సాధున్రగారు ఎంత వెప్పి 

నప్పటి!ని ఐవాసనాప్రాబల్యముచే రాజు ఆ దురభ్యాసమును 

వదల లేకుండుట గమనించి సాధువ్రుగాగొక చక్కని ఉపాయ 

మును ఆవలంఏిం చిర్కి 

స్రతిదినము సాయంత్రము 4 గంటలకు నృపాలుదు 

జూదళాలకు వొవును గావున ఆ సమయమును కనిపెట్టి ఒక 
నాడు సాధువు రాజ కకటమువోన్చు దారి (పకన గల పకా 

నొక మూంసపుకొటువద్ధ జటాజూటమును ధరించి మెడలో 

రుదా)క్ష్షమాలలు వేసికొని వూర్వపు'వేమమును మార్చుకొని 

చేతిలో కమండులువు,దర్భాసనము కలవాడై ఆ మాంసమును 

కొనుచున్నట్లు నటించను. సరిగా అదియే నమయమున జూద 

' శాలకు పయనమైవోవుచున్న రాజు అద్భశవును వీక్షించి 

ఆక్చర్య దకితుడై వెంటనే శకటమును ఆవి [క్రిందకు దిగి 

మాంసమును కొనుచున్న ఆ సాధువును మందలించెను,అపుడు 
చారిరువురకును ఈ (కింది నసంభాసణము జరిగను, 

థభిమో మాంసని'పేవణం కిముచితం కిం కేన మధ్యం వినా 
మద్యం ఛానీ తవవియం [వియమహో వారాంగనాభిన్స్పవా 
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వారసీ)రతయ్ పతస్త్రవధనం చాక్యేణ ద్యూ కేన వా 

శాక్యద్యూ తపరిక )మో౬స్స భవతిఛపేస్య 'కావాగలి?, 

రాజు ,- ఓ సాధువుగారూ! మాంనమును కొనుట మోబోటి 

వుణ్యాత్ములకు తగునా? 

సాధువు .- కల్లుతాగునపుడు నంజుళొనుటకి కొంత మాం 

నము అవసరిమై యుండుట వలన కొనవలసివచ్చి నది, 

రా: కల్లు కూడ మారు ఈాగుదుగా1 

సౌ 'చేళ్యలతో కూడియుండినవుడం మాత)ము 'శా)గుకును 

రా: "వేళ్యలుకూడనా! మతీ వానిని వోపీంచుటకు మోకు 

ధథనమెళ్క-2! 

సా 1- దోంగతీనముద్యారాగాన్ని జూదమాకుట ద్యారాగాని 

నంపాదించుళొందును. 

అ వాళ్యయులను వినగనే రాజునకు కనువిప్పు కలిగినది 

శాను స్య యముగ జాదూ డవద్దేని ఇరసంలకు కెట్లు చెప్ప 

గలదు! కావున రాజు వెంటనే జూదవీయత్నమును వీరమించి 

తన కకటమును రాజపా్రొసాదమునకు మరలిం చెను. సాధువు 

వాస్తవనుగ మాంసము కొనుటలేదు, మధ్యపా శాదులను 

సేవించుట లేదు. రాజునకు గుణపాఠమును బోధించుట కొజ కీ 

ఈ నాటక దమూాడెను, 
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ఆప్పటినుండియు రాజు జూదముసు గూర్చిన ఆలవాటును 

వడలనై చి జీవితమును సంస్కరించుకొని ఇతరులకు ఆదర్శ 

వంతుతయ్యునుం 

సీతి_ _పతివారును తను హృదయములను లెస్పగ 
వరికోదించుకొముచు ఏదేవి దుర్గుణము, దుస్పంస్కా 
రము? దుర్వ్యసివము, దుర్వికారము లోవ వివేశీంచి 
వచో వెంటనే దావిని వివేకము యొక్క సహాయముచే 
బయటకు గెంటి వేయవలెను. హృదయశుద్ధిరేం మోక్ష 
మునకు సోపానము 

అన్యులపైసీతి తన (పీతి కొఖికె 

ఒకానాక గా)మయునకు అనతి దూరములో ఏకాంత 

వీజేశమున ఒక చక్కని అక్ళమము కలదు, అచట ఒక్ 

సాధుపుంగచుడు తన ధ్యానానుష్టానాది శార్యములను నియమ 

పూర్యకముగ నిర్వహించు కొనుచు,విరామ సమయములందు 
వీడైన (గ్రంథపి నము గాబించుకొనుచుండెను. సాయంకాల 

మున కొంత'సేవు భక్తులకు వీభోధము నలువుచుండును 

(గౌమము సమోషముననే ఉండుటచే (గ్రామన్గులలో కొందజు 

(ప్రతిరోజు సాయంకాల (వవ చశదునకు వచ్చుచు, బో వ 
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ద్యారా కవణానందమును బొంకడుచుండిరి, ఆ గాచుస్థులలో 

ఓక రైతు (వతిదినము బోధకు బోజర/ందు మధ్యలోనే లేచి 

పోవుదుండను, ఏల అట్లు చేయుచున్నాడో సాధువుగారికి 

అంతుపట్టలేదు, ఓకనాడు ఆ గృహాన్దుని వకాంతముగ బలచి 

సాధువుగారు ఆకనితో మారు మధ్యలో శేచిపోవుటకు కారణ 

మేమి యని (వశ్నింపగా ఈ గృవాన్థుడిట్లు నమాభాన 'మొనం 

గను 

"మహాత్మా! సాయం్యతమగుసరికి నాకు ఇంటిమాద 

దృష్టిమరలును వలయనగా మావాళ్లకు నామై అమితమైన 

ప్రీతి నారాకకై. మాకుటుంబమువారంకా ఎదుకు మాచు 

చుందురు, కనుకనే నేను బోధ విడిది ఇంటికి త్వరితిముగ 

'వెడలిపోవుటకు కాంణము” రైతు యొక్క అ వాక్యమును 

ఏని సాధువుగారు అ పలుకులయొక్క- వక్యాగత్యములను 

కలిసికొన దలంచినవాడై రైతుతో నిట్లనెను నాయనా 
సీవిఫుకు ఇంటికీగి నేలపై పండుకొని, కండ్లు మూనీకొని వ 

మాత్రము కదలక మూర్శృపోయినట్లు సటింపుము. ఇంటివారు 

ఎంతి వ)యర్నించినన్సు కదలక మవలక యుండుము, కండ్లు 

తెరఠవవద్దు, తదుపరి శేనువచ్చి ఇంటివారిని కోన్ని విషయముల 

వడిగి కెలిఫికొందుశు, నేను లెమ్మని చెహ్వనరక సీను లేవవద్దు 
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గృవాస్థరై తు ఈ ప్రకారమే ఆచరించెను, ఇంటికి వెళ్ళి 

ఆకస్మాత్తుగ కిందపడిపోయి కవసదృళముగ నిక్చేక్టు డె 
యుండెను, తోడనే ఇంటివారందజును పరుగు వరుగువవచ్చి 

ఆతని పరిస్థితి గాంచి నివ్వెరపోయిరి, ఎంత కిలిచినను వలుకోడు 

కదిలించివను కదలడు, లేవీనను లేనడు, కండ్లుమూనీకొని 

న్స సడియుం డెను, భార్య తల్లి, తండి) వడ్వదొడంగిరి. 

ఆ నైతుయొక్క ఆ కోచనీయ పరిన్ధితినిగాంచి కుటుంబనభ్యు 

'లెల్లరు దుణఖపరవశు.లై పోటో కారములు చవేయజొచ్చిరి, 

నరిగా అజేనమయములో సాధువుగారు ఇంటికి వచ్చిరి, 

నాభువుగారి దక్భనముచే ఆందజికిని ఒకింత బై ర్యముకలి గను, 

కుటుంబస్టు లెల్ల రు ఐక్యకంకముతో సాధుమవాళ్ళుని యిట్లా 

ప్రర్ధించిరి, “స్వామి! చేదవానికి పెన్నిధి లభించిన చంద 

మున ఆసత్కా-లమున 'తొమిచటిక దయచేయుటవలన మా 

హ్యాదయనులలో గంపెడాశ ఉద్భవించినది. మామవంబున 

ధ్ ర్యగంచాకము కలుగుచున్నది, వీగవాదోవమో కాన్ని 

మాయింటియజమానికి అకస్మాత్తుగ ఈరుగ్నత జనించినది. 

వీలిచిన పలుకడు, లేవిన లేవడు, ఈ మూర్చనుండి తమకు 

అతనిని రకీ.ం౦చి కాపాడుడు! ఆకులను, దీనులను, న ౦ సార 
దు9ఖపరిమిగ్చు లను ఉీద్దరించి కాపాడుట మనోత్ముల నజ 

స్యభావముగదా 1! మా అదృష్టము పండినంనావలననే ఈ 
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ఆపక్సమయమున తమరిచటి! విచ్చేయట నంఛవించినదె 

మహాశయా! తమరు కరుణించి ఈతనిని వ్యాధికుండి శాబి 

డుడు* ఆరోగ్యవంతునిగా "భేయాడు, 

ఇంటివారి యా దీనాలాపములను పనీ సాధువ్రగారిడ్వా 

వచించిరి “అమ్మలారా! ఆయ్యలారా' మాయింటి యజమా 

గారు మా ఆశ్రమమునకు అపుడవుడు వచ్చిపోవుచుండుదో 

అతని దమనీయ పరిస్థితినిగూన్చి నిని ఇచటికి వచ్చితిని. అన 

(డ్రీందబడీ నిశ్వేష్టుూ యున్నాడు. ఒళప్యాతలో జలము గ్ 

కొనిరండు. ఆ భూతిమును ఈ పాతి)యందలి బులముణోశచి 

అవ్వోగ్ం చెదను, అ జలమును మతీయొకరు ఆ? బకేతో 

అప్పుడా తనికి భూతో చ్చాటన నంభవించి ఆరోగ్యవంతుు: 

శాన్నొందును. అయితే (కాగినవారిని మ్యాత్రము ఆ డయ 

పట్టి వీడించును. ఇందులకు సంసిద్ధలెనవారు మా తి) 3 

(శాగవలెను, 

సాధుమువోత్ముని అవచభములు వినివచింటనే కుటుం 

గభ్యులెల్లరు ఒకరు. మొనొము ఒకరు చూచుకొనది "తగి, 

ఇంటియజమానికి దయ్యవువాథ తోలగించి వేయుటకు ఆట 

అుదు నంనీద్దు యున్నను తమకుశాము 'శేకపోని దలు 

బాధ కొనికెచ్చిళొనుటకు సిద్ధముగ లేరు, మన కెందుకీ? 

అని (పతివారును 'వెనకాడుచుండిరి, అపుడు సాధువుగా 
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కుటుంధీకులందతీని వరన పెట్టి ఒకొక్క-రిని వమండీ' యజమాని 

గారి దయ్యవుబాథ తొలగించుటకు మిరీస్టపజెదరా! ఆని 

(చళ్నింపదొడగగా, తత్ఫిలితముగ తమకు ఆ బాధ సక్రమిం 

చునను భీతిచే ప్రతివారు సాధువుగారూ! ఎవరి కర్మ వారు 

ఆనుభవంచక తప్పదు! ఇంటి యజమాని బాత్యములో ఆఇపకా 

రను భూత (పేత గండము ఉండబట్టియే వారాళాధ అనుభ 

ఏంచు చున్నారు, వమి చేయుదము? బకరికర్మను మటతేయొకరు 

ఎట్లు తప్పించగలరు అయితే ఈగమయమున మాకొక చక్కని 

ఉపాయుము న్భురించుచున్నది, అదియ్వన గా, సాధువుగారూ! 

టూరు భార్యా బిళ్లలు ఎవరునుశేకు, కాబట్టి మీరు పోయినను 

బిపుక్మల 'చార్సీ జంగ పెట్టుకొను బంధుజూల మెవరును'లేకు 

కాబట్టి ఆ ళూతోచ్చాటన జలమును మానే త్రాగివై చినచో 

చాల బాగుండునని తోచుచున్నది. కావున అపార మాచ 

రించి మాయజమానిగారిని బాధావిముక్తులనుగా చేయవలసిన 

దిగ త్రికరణశుద్ధిగ మేమందరము మిమ్ములను ప్రా ర్భించు 

చుళ్నాము 

ఇంటివారి యాపలుకులను విని సౌధువుగారు పక్కున 

నవ్వి పరుండియున్న గృహయబమానిని చేయికెట్టి లేప్ 

"మూడవ య్యూ! మహానుభావా! మియి.0టివారు నీపై యేమో 

విమ ఒలకబోయు చున్నారని చెప్పిగావు కదా' చూడుము | 
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ఆ ప్రేమ యొట్టికో! నిన్ను వారు పిమించుచుస్నారనగి 

తమకొటు శే నిన్ను పేమించుచున్నారు గాని తనమ(కేమ కే 

దైన విఘాతము కలిగినచో నీయెడల అ వ్రేమనుకూడ పరిత్య 

జించుచున్నా టే, కాబట్టి నిన్ను వారు (చేమించుచుండుట 

స్వకీయనిమి'త్త మని నీవుభిమించినావు. అ విషయ మును 

బుజున్రశేయుట కొటిశీ నేనిపన్నాగము పన్నితిని, ఇప్పురై న 
ఆసలు వినయము కెలిసికొని.... 

“నవా అరే వత్యుః కామాయ వతి॥పీరయోభవతి 

అతనస్తు శామాయ వతి! (ప్రయోభవతి” 

“భర్త డతిచే భర్త వ్రీయుడుగ లేడు, ఆత్మయెడల 

ప్రీతి చేతనే భర్త వీ)/యుడుగ నున్నాడు.” 

ఇక్యాది ఉపనివద్యచనములను న్మృకిపథమునకు 

కెన్సుకొని (పతినానికి తమ అల్మియే (వియతమ వ న్లువనియు, 
చానికొఅికు మాలేమేం సర్యుల్వపై ప్రీతి నంభవించుచున్న దనియు 
"కెలిసికొని, అక్కా న్యేవణమునప గడంగి అట్టి వీగీయతమ, 

అగందవుయ ఆత్మను సాూత్మ-రించుళోని తరిం చుదురగాక'! 

వీతి.. ఆత్మ అన్ని టికంటెను ప్రేయతను మైవడి. 
ఆద్దానిని పాకాత్సధించుకొమటరెకేం జీవిశలక్ష్యము. 
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చైనవిస్కృతి (ప్రమాదకరము 
ఆదియుక్ పుణ్య కేతు, సుదూర పాాంత్రములన ండీ 

అచటికి వేలకొలది భక్తులు నిరంతరము వచ్చుచు పోవుచు 

నుందురు. ఎప్పుడెవ్వుడు దై వదర్శనము టోొరకునా, పరమాత్త గ్ 

రయొక్క- దివ్యమంగళ న్వరూసము నెప్పుడు కనులార వీక్షించి 

వుణ్యము కట్టుకొందుమా యను తీవితర ఆశాండ వురికొల్ప 

జనులు తండోపతంతఠములుగ అచ్చటికి వచ్చుచుందురు. 

చర్శించిన నీదప అహో! జన్మము ధన్యమయ్యనుగదా యని పరి 

త్చపిని పొందుుహృదయమున భక్తి భావమును పింపొందింప 

ఇకీసికాని ఆలయమందు లబ్దమైన కేవ పసారమును "సస్టైలందు 

ఇడిలపజచు కొని ఆనందముతో తమతమ “నెలవులకు బోవు 

"యందురు 

అ యూరికొక వై లుస్టేమను కలదు, వుణ్య క్షేత్రము 

“ాబట్టి వచ్చిపోయే యాత్రికుల రద్దీ అట విశేవముగ 

నుండును, అన్టేవనులో ఎప్పుడును వదియో యొక్ళర లుబండి 

చచ్చుచు పోవుచు నుండును, స్తాటొఫారం ఎల్లవుడు యాతి) 

కు ల సామానులలోను యాత్రికులతోను  నిబిడికృతమై 
అముందును ప్రయాణీకుల కొలాహలముచే అస్థలనుంతియా 

నిరంతరము వృతిధ్యనించుచుండును. 

ఇట్లుండ ఒకనాడు ఆచట ఒకరై లుబండి ప్లాటొఫారంపై 

కదలుటకు సిద్ధముగనుండాను, ఇంథోక పదినిమిషమ.లలో ఆది 
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కదిలిపోవ్రను. ప్రయాణీకులు హడావుడిగా లోని కెక్కి. కూర్చొను 

చుండిరి, ఇంకను కొందజుపరుగు వరుగునవచ్చి ఎక్కు-చుండిరి 

చాదావు అన్ని "పులు యాతి)పలచే కిటకిటలాడి పోయిభవి, 

ఆనమయమున ఒక శాకీణన్సు ధరించిన యువకుడు రైలులో 

ఎక్క-దలంచి వేగముగ నడుచుచు అన్ని చొట్టలను ఒక్కసారి 

వరికించికు. కాని కూర్చొనుటకు ఎక్కడను చోటుచొజఆక లేదు 

అవుడొళ ఉపాయ మాతీనికి స్ఫుకించెను. కౌంటనే యతడు 
చివరి పెళ్టైయొగ్దకు పోయి అందలి వ)యాణీకు లందతీతో ఈ 
పై 'న్రీమరులో నే నిలిచిపోవును, ఇది "వెళ్ళదు. దీనిని ఇప్పుడే 

ఉఊదడదీసి వేయుదురు. శాబట్టి త్వరగా దిగి ఇతర పె కాలలో 

సర్దుకొని కూర్చొనుడు, మోశ్షేమము కొజకు చెప్పుచున్నాను 

వినుడు అని వకధాటిగా పలికెను, 

అతడు శాకీడస్సు చేనీఖొనియుశ్నాడు శాబట్టై అకని 

వాలకోము జూచి అతడెవరో పెద్దరె ల్వే ఉద్యో గియని భావించి 

పయాణీకు లంవజును ఆతని మాటలను నమ్మి గబగజ దిగి 

తక్కిన పెపెలలో సర్దుకొని కూర్పుండిరి, అవుడా యువకుడు 

ఆనందపడి తాను వేసిన పాచిక పారినవని భావించి అ ఖాళీ 
పెష్టెలో (వచేశించి కాలిమోద శాలు వేనీళెని బోయి గా 

పరుండి న్ని దించెను. 

ఇక్లిండ అ ప్లాట్ఫారంపై అచటనే నిలబడియాన్న ఒక 
పోక్టకు ఆ శాకీణనునాడెవడో పెద్దరె ల్వే ఉద్యోగి యని 
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భావించి ఆతడు చెప్పినట్లు ఆ పెళ్సైును ఊడదీయకహపోయినచో 

తన డ్యూటీకి భంగము కలునగుని తలంచి తతణమే లిపెక్టైను 

ఊదదీనీ బండీనుండి చేజుచేసెను. బండి కదలివోయిను, శాకీ 

జ్రన్సు యువకుడు నిద్రలేచి చూడగా అపెక్టై స్టేషనులోనే 

దడియుండెను, బండిమాత)ము చికలి పోయను, ఆ త్త ణీ 

యతడు. అక్చోర్యచకితుడై తాను చేనీన తవ్వునకు తగిన 

పాయళ్స్ త్రము జరిగినని భావించి * చెరపకురా చెడేవు” 

అను సామెతను బరీ శెచ్చుకొని సిగ్దుపడి అచ్చోటు 

పిడిపోయెను, 

ఇచట రలూండి యనగా భగనంతుడు, చివరి వెస్లై 

జీవుడు జీవుడు భగవంతునితో. కలసి యున్నవుడు మాత్రమే 
గమ్యస్థానమగు మోహమును వేరగలడు, అనగా నిరంతర 

బై,వన్మృతి: దై వథ్యానమ్ము దైవచింతన గలిగియాండిన మవా 

నీయులు దైవముతో లంకిగలవారై ఆచిరకాలములో దైవ 
సాన్నిధ్యమును బతయగలరు. ఆట్లుగాక్క కై వవిన్మృతి గలిగి 

ఛగవంతుని వకాలమందును చింతన కేయక, జేవునితొ 

సంబంథమును విడగొట్టుకొనువారు రైలుబండి నుండి వేరు 

చేయబడిన పెస్టైవలె ఉన్నచోటనే అనగా నంసారమంజే 

ఉండిపోనుదురు. ఏ మాత)ము కదలకు. ఈ దృశ్యకూపముననే 

వడి జననమరణ పీనాహమందు కొట్టుగొనిపోవుచు (పపంచ 
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శేత)నుంజే ఉండిపోవుదురు, శాంతిని నిర్విమయ ఆనందమును 
పొంవబాలక యుందురు, 

సీరి:_ జనాధారియగు పిమానవుడును తనలో 

చెలుగుచున్న దివ్యమగు అర్మతో దైవముతో లంశెవేనీకొని, 
దై వవిర్మ తిని దూకీకరించి ఛానమును "లెక్సగ గభ్యసించుచు 

రీ నతరసాధనచే శ జేవిగమంచే దైవసాశ్రాత్కా-కమును 

బడని కృళార్థుకు కావలయును. నిరంతరము దై వసృ శ్రి 

కలిగియుండుటను ఆభ స్రైనీంచి ధన్యుడు కానలెను, కైవస్మ్మతి 

మవోప్రానూదళరమని జ్ఞ వియందుంచుగొనవ లెను, 

మనస్సు యొక్క (పతిఘటన 

ఒశానాళ పట్టణమునకు అవనతిదూరములో ఒక ఆశ) 

మము కలదు. అఆందోక మవానీయుడు బహుకాలమునుండి 
తనన్సు వేసికొనుచుండిను. అది ఏకాంత (వచేశము. ధ్యాన 
నిష్టులప చాల అనుకూలమైన వాతావరణము అచట కలదు, 
అకమము చుట్టును పూలమొక్క-లు తెలసి మారేడు వన 
ములు కలవు,సుదూర పాంతములనుండి అనేకమంది భకులు, 
ముముతువులు, జిజ్ఞాసువులు అ అశ్ర)మమునకు అవుటవుడు 
వచ్చుచు పోవుచు, ఆనుళవ గగు ఆ గురువ శేణ్యుని యొద్ద 
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నద్భ్చోధలను బడయుచునుండిరి.గుకుచేవుడు వారి సంకయ ముల 

చ తృటిలో దూరీకరించినై చుచు సంతృ ప్పి వజచుచునుండెను. 

గురుదేవుని అనుభవపూర్వళ నాక్యములను, ప్రామాణిక 

బోధలను గ్రోమణము చేయుచు భక్తులు మవహాచానందమును 

బగయు చునుండిీరి, 

ఇట్లుండ ఒళనాడొళ గృహాన్థును అత్యంత జిల్ఞానతో" 

ఆ య్యాకోమమునకు వచ్చి సద్దురు మబోత్మునకు దండప్ర)ణా 

మం భొచరించి యిట్లు మనవి చేసికొ నెను-స్యామో! మహాత్మా! 

ఈ నంసారము ఆకి దుర్భరముగా నున్నది- మవళిధారములో 

ఆదిపర్యతిమా యన్నట్లా మోయుటకు వాల పుయానగా 

నున్నది, దిన మొక యుగముగా గడచుచున్నది. శాంతి ఆను 

నది మద్బుకై నను శానరాకున్నది ఒక్క-నిమిషమైనను నిశ్చల 

ముగ కూర్చొని భగవంతుని ధ్యానించెదమా యనిన అవ 

కాకము దోరకకున్నడి, నావలె యెందజు ఈ సంసార కూప 

ములో షృడి నానాదుర్భకయాతనల నొందుచున్నారోయని 

ఆవుడవుడు తలంచుకొనుచుందును. 'జేవా! ఈ సంసార బాధ 

తొలగుటకు అత్యంతిక శాంతిని బకయుటప వదైన ఉపాయ 

మును సెలవిండు, లేమ ముఖం! వ'జేని దివ్యమంత్రమును 

బడసి కడ్ధానిని నమయముదొరిగినపు డెల్ల భక్షి పూర్యకనముగ 

జవించుకొందురు, శానున దయ చేసి మం(తోవదేశముచేయ 

(ప్రార్థన 
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శిమ్యని త్మీవ జీజ్ఞానను గమనించి అతనికి మంతోపజే 
శము చేయుటకై గురుదేవ్రడు నిశ్చయించుకొని ఆతనిని 

ఎదురుగ కూర్చుఠిడమని చేప్పి, దృష్టిని భా)మధ్య మందు 

స్థావించుమని అజేశ'మొనంగి _ 

ఓమ్ వమో నారాయణాయ 

అను అఆష్టాతకీ మంత్రమును చెప్స శిమ్యునిచే మూడుపర్యొయ 

ములు పలికిందెను, గురువు బోధించిన పవి(తి మంత్రరాజమును 

శిష్యుడు భ క్రి పూర్వకముగ మననము వేసి ప్రతిదినము 

కనీసము 108 సాశ్గేనను అద్దానిని జవించుటకు కృళనిక్చయు 

డయ్యెను, తదుపరి యతడు గురుమునో రాజునకు సాష్ట్రాగ 

దండ(వణొమం బాదరించి వారినుండి సెలవు గైకొని వెడలుచు 

ఇొద్ధిదూర మేగగా, తోడనే గురువుగా రాతినిని మరల “వెను 

కక దిలివించి ఈ వ)రముగ 'వెక్సిరి “నా యనా] నీవ జవము 

చేయునపుడు సీ మనస్సునందు కోతిని రాసీయవద్దా, దృష్షిని 

శేవలము, (శ్రీమన్నారాయణుని చరణకమలముల వైననే 
ఉంచుము అళ్లు శావించెదనని పలికి యాతడు సెలవుతీసిఖాని 

యింటికి పోయిన్కు 

మకునాడు పా)కీకకోలనున యథాోవీధీగ ఉదయము 
(్రవ్మామువూ రృయునచే నిద్రలేచి స్నానాదికొమును ని ర్ 
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_రించుకొని తన పూజాగృహమున కూర్చొని ఆ గృవాస్థ 

శ్రిమ్నుడు జపమాల గయికొని పో కచుం,తమును | శద 

Wo) నార ంధించను.దృస్టి ని అదే థ్య మండలి వస్పుు 

నారాయణమూ క్రి యొక్క- పదపంశీ కుహములందు స్థావీరచి 

జవమును ప్రారంభించగ "వెంటనే మనస్సు నందు ఓక కోరీ 

న్పురించెను,గురువు చెప్పీన (వళారము జవకాలమునచి _తృమందు 

కోతి రాగూడదని ఆతనికి థోరి కనువించెను.చానినితొలగించగకీ 

"వంటనేది త్త ఫలకమున చేళొక కోలికనివిం చేను. శ వకారమయుగ 

థోతిగాడవచేత ఆతని బపకార సమూ అవగింకై నను ముందుకు 

సాగలేదు. డానిశే మనస్సునకు చీకాకు కలిగి తర ణమ లేచి 

గురు జీవుని అ్యశమమునకు వడివడీగా పోయి చేశికేరదునప 

నాష్ట్రాంగ నమస్క్మా-రము చేసి మహాత్మా! శాము మర్మ తమును 

ఉపచేశించిన తరువాత నేను ఆనందముతో వెడలిసోవుదుండగా 

మరల “వెనుకకు వీలిచి ౪ కోలిమాట ఎందుకు చెప్పినారు 

స్వామి! చానితో నా శార్యక )మనుంతయు తల్ల క్రిందులై 

పోయినది ఛా్థనమూ జపము సాగుటలేదు కోతిని రాసీయ 

వద్దని వెప్పిసందువలన కోలియ్ వచ్చుచున్నది, దీని శేదైన 

నివారణోపాయము తామే సలవీయవ లెను-ఆని వేడుకొోచగా 

గురుదేవుడు ఈ ప్రికారముగ ఆనతి చ్చెను-- 

నాయనా! నీవేమియు కంగారుపడవద్దుమనన్సు యొక్క 

స్వభొవమే అది.దానికి మన మేది చెప్పుదుమో సరిగా దానికి 
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తల్ల (కిందులుగ అ దరించును. దీనికి ప్రతిక్రియ (26106106 : 

అందురు, మనన్సుయొక్క- అ గుణమును కనిపెట్టి సాధకుడి 

జహుబాగరూకతతో మెలంగి యు కీతో దాని స్యాదీన పరచు 

కోనుచు రావలెను, మనస్సు నందు కోతివచ్చినచో వ మాతం 

ఆదరక', ఇదిరక దానిని తొలగించుటకు వీయల్నించక, ళ్ 

కోరిలోకూడ నారాయణమూ ర్థినే చూడుము, అవుడా క్రా'శేతి 

చానంకట నడియే ఆంతర్థానమై పోవును నిన్ను వరీమీంచుణా 
కొల కీ కోతిగూర్చినం్యపస్తావన జేసితిని,వమియు భయపడవన్థూ 

వీ వస్తువు మనస్సులో న్ఫురించినను నీ దృష్టిని దానిపై. నుంచకో 

దానీని లత్యు పెట్టక నీలక్యుమగు దైవము పైననే మనన్సూ 

నుచుటకు పీయల్నీంవును. ఆవుడు ధ్యానము జపము. నిరిర్గు 

భ్నుముగ, నిరాటంకముగ బజరిగివోవును. 

గురు'జేవుని అమూల్య నలవోను గ్రహించి శిష్యుల = 

పంళారమే ఆంచరించి జవ థార్థనాదులను గిరంతరాయవు ౫ 

కొనసాగించి పరమశాంకిని బొందెను, 

పీతి మనస్సునకు తిరుగబడు స్వభావము 

కలదు, కావున యుక్తితో దానివి దారికి తీసికొనీ 

రావలెను, 
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సరహిత చింతన 
పూర్వము మవహోజేవ గోవిందరానడే అను పేరుగల 

పిక గొప్పతి _క్వివేర్త ఉండెడినాడు, ఆతని బోధలు సర్వజన 

సమ్మశము.లై, అత్యంత ప్రయోజనకరములై యుండుటవలన్న 

(పజ లాతనిని గురుతుల్యునిగ ఛావించి అతని బోధలను శార్యా 

న్విత 'మొనర్చుట్నకే 'ప)యల్నించుచుండిరి, వ సిద్ధాంళమైనను 

ముందుగ "తాననుష్టించి తదుపరి ఇతరులకు బోధించుట వలన 

అతని వాక్యములకు ఎంతయో నిలవ ఉండెడీది, ఆచరించి 

ఇవ్వుట అతిని వృక్రేకత, పవితృహృదయము, దయార్థ) 
చిత్తము. నిరంతేర పరహీత చింతన గలిగియుండుటవలన 

ఎండరో ఆతని! భక్తులుగ, శిష్యులుగ చేరిరి కానున్న 

(వదేశమందన్కుపరిసర (గౌమములందును,సుదూర (పాంతము 

లందురు, ఆతనికి శిష్యళోటి వర్చడేను. ఆకనిశిమ్యలలో ధన 

వంతులు కలరు,బీదవారు గలరు, విద్యా వంతులు కలరు;విద్య లేని 

వారున్నుకలరు. 

సుదూర (పాంతముననున్న ఒక ధనిక శివునకు ఒక 
"పెద్ద మామిడితోట కలదు, అందు రగరకములైన మామిడి 
తోట కలదు. అందు రకరకములైన మామిడిచెట్లు కలన. 
సండ్లు కాగుగాపండిన సమయమున గురుజేపునకు కా న్ని 

మధుర ఫలములను పంవినచో ఎంత బాగుండును! గురువు 
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సాొకాల్ పర (బహ్మక్వరూపము మన తోటలోని ఫలము 

ఒక్క_మైనను ఆలిని వృదయమున వడినచో అది యుంతటి 

మహత్తర వుణ్యవిశేనము! ఆని తలంచినవాడై ఆ ధనిక 

శిమ్యుడు అత్యంతి మధురములే న గొన్ని మామిశిపం సును 

కోయించి ఒక గంపలో పెట్టి చక్కగ “ప్యాకింగ్” వేనీ మై ల్వే 

పార్శిల్ ద్యారా గురుజేవుడై న రానడేగారికి పంపెను, 

గంవ యింటికి చేరగనే రానడే దాని కుట్లు విప్పుచుం 

కను, సామాన్యముగ వండ్లగంప ఇంటికి రాగానే ఇంటివా 

రందజును దాని చుట్టు చెరుదుందురు. అ్లే రానజే పటుంబ 

సభ్యు లెల్లరును ఆమధుర సంచులను చూచుటకు, అరగించుటకు 

సమిపమునకు వచ్చి చేశిరి, బుట్ట ఉఊడఉదీసిన వీదప రానడే 

ఆందోళ పండును తీసి చాపతో ఒకో ముక్క-నుకోసి నోటిలో 

వేసికొని తక్కిన పండంలతను చప్పున బుట్టలో బడవేసెరు. ఆ 

దృశ్యమును చూచుచున్న కుటుంబసభ్యు కొల్లరు ఆశ్చర్య 

చకితులై ర. అతడెందులకు ఆవిధముగ చేసెనో ఎవరికిని ఆంతు 

ప్యలేదు. సంజేవా నివారణము కొఆ్యా (దకకనున్న ఒకకు 
చిగించి వారి నిట్లు ఆడిగ్నిన చిరి _ ఏమంకీ! మామిడిపండు 

పల్ల గానున్నడా వమి! అందుల కతేడు లేదు, లీవిగానున్నది, 

మామూలు తీపికాదు. మవోతీపి ఈ వ ధ్య అంతి తీవిపండు 

"నేనెప్వుడును తినలేదు. అని సమాధాన మొకంెను, వెంటనే 
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(దకనున్న యతడు “ఆంతేరీపిగా నున్నచో ఓక ముక్క 

మాత్రమే తిని మిగతా పండునంతేను బుట్టలో వడనై చితి 
లేమి? అని తగ్గ ఇమే వృశ్నించెను, దానికి సమాధానము 

కానే యిట్లా వలికేను. “ఆలిమధురముగా నున్నది. కాబస్టై 

చానిని చేను తినకుండ ఇతరులకు వదలి వేనితిని, ఇతరులు ఆ 

మాధుర్యమును చవిచాచి ఆనందపడినచో, ఆదియే నాకు 

వదివేలు. వారి ఆనందమే నా ఆనందము, ఇరరుల సుఖమే నా 

సుఖము, ఒకడు అనందపడినచో ఆదియే నాకు పరమకృవి, 

చేను తినిన ఫలము శాశ్వతస్తుణ్యకలమును కలుగచేయును” 

రానడే యొక్క. ఆ అద్భుతబోధను విని (పక్కనున్న 

వారందజు అతని స్వార్థ త్యాగము బక, పరోపకార నిర తికి, వర 

హితకాంకుకు ఎంతయో ఆనందపడి ఉదాత్తస్వభావమును 

శామున్ను తేమ జీవితములందు అనుకరించినచో ఎంతయో 

మేలని భావించిరి. 

నీతి. వరహితమునై, పొటువడవ'లెను, ఒరుల 

సుఖమును తన సుఖముగా వెంచి చేత నంతవజకు 

వరులకు ఉవకారము కలుగ 'కేయుటక్లై యత్నిండ 

వలెము. తన నుఖమమను కొంత తగ్గించుకొని మైంనమ 

పా9జికోట కు సుఖమును కలుగజేయుట మహాత్ముల 

స్వభావము, 



మోక్షమునకు అర్హత 
ఒకానొళ పట్టణము "పెక్కురవాదారులతోను, సుందర 

భవనములకోను, ఆకాశము నంటుచున్న ఉత్తుంగహర్మ్యముల 
తోను, వుష్పవాటికలతోను విరాజిల్లుదుండెను. అ పట్టణము 

యొక్క- రమణీయత్నమును దర్శించుటకును, అచటి విశేషము 

లను ప్రత్యతముగా గాంచుబకును దరజేశీయు లెందలొ 

వచ్చుచు పోవుచు నుందురు, ఆ వట్ట *'మెల్లవుడు వల్లెలనుండి 

వచ్చు జనముతోను, ఇతర (పాంతములనుండి వచ్చు యాతి) 

కులచేతను కిటకిటలాడు చుండును. ఆ పట్టణమునకు కొక "పెద్ద 

నె "ల్వేస్టేమను కలయ, ఆనేక ఈ లుమాక్షముల కది కూడలి 

యగుట వలన పలి ఐదు నిమవములకు వదియో యొక చైలు 

బండీ వచ్చుచునే యుండును ఆది "పెద్ద స్టేషను ఆయియాండుట 

వలన విశాలమైన ప్లాట్ఫారం గలిగియాండీ వ చ్చి పోవు 

పుయాణికులచే సందడిగా నుండును. 

ఒకనాడు అ యూరిలోని ఒక మహాపండితుడు, విద్యాం 
నుడు, పండిత శాలువా కప్పుకొని, వేలితో ఒక సంచి పట్టు 
కొని వాడావ్రశిగా నేమను వైవునకు వచ్చుచుండెను. అతిని 
నాలకము మాడగా వదియో ఒక తొందర వనిమిడ చైలు 
బండిని అందుక్రోోనుట కై వచ్చు చున్నట్లు తోచుచుండెరు, ఆతడు 
మిక్కి-లి ఆతురతతో వడివడిగా నడెచుచు స్టేషనులో (పవేశించి 
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స్లాట్ ఫారం మీదకు వచ్చుచుండెను, గొని గేటువద్దగల 

టికెట్ కలెక్టరు ఆతనిని ఆవి “అయ్యా! టిక్కెట్టు ఉన్న దా!” 

అని అడిగెను, అవుడు వారిరువురి మధ్య ఈ క్రింది సంభామ 

అము నడవెనూ 

పండితుడు ,. మవ*+శయా'! నావద్ద టిక్కెట్టులేదు, అయితే 

చనెవరో కెలుసునా? నేను మహాపండితుతను, ఈ 

యూశిలోనే కాదు, చుట్టిపక్కలళల యవరును 

త్తులో నాకు సాటిరారు.. ఇటీవలనే రవినమ్మేళన 

ములో నాకు గొప్ప సన్మానము జరిగినది: చేను 

అకు కవిత్వము చెన్పగలను, శాస్ర విచారణయం 

దును వాదవివాదను లందును.నన్ను మించినవారు 

ఎనరును లేరు. ఈ మధ్యనే అన్నినంఘమ.లవారు 

కలసి పండిత శిరోమణీ అను బిరుదును నాకు యిచ్చి 

యున్నారు. 

టికెట్ కలెక్టరు [= అయ్యా! మొ గొవృతనమును ఏకరువు 

సెట్టుటకిది సనమయముకాదు,మిో రెంతపండితులై నా 

ఇదట మాత్రము టిక్కెట్టు ఉండిశీరవలసినదే, లేని 

చో లోన ప వేశించుజకు పీలువడదు, 

పండితుడు ;. నా గండెసింజేరములను చూడండి, నాకు (వజ 

లిచ్చిన సన్మానవతముల కట్ట చూడండి, వీకుదుల 
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లిస్టు చరాకండీ, కొంచము ఓవికపట్టినచో నా సర్టీ 

ఫికెట్లన్నీ మోకు దూవించెదనుః నాజొన్నత్యిమును 

మికు సరిగా కలిసినట్లు లేదు, 

టికెట్ కలెక్టరు ఏ. మవేోనుభానా!' మో ఉపన్యాసము చాలిం 

చండి. మొాగొప్పతనము మూ ఊరిలో ఉండుగాక! 

కాని ఇచట మాత్రము మోకు టిక్కె ట్టు కొనవలసి 

నటే, లేనిచో బయటకు దయచేయవలసియుండును 
వేజుగత్యంతరము "లేదు, 

టి సి, యొక్క- ఆ పలుకులు వని పండితుడు విధిలేక 

తిరుగుడారి పాను. ఇంఠలో ఒక తువేోబలిస్టుడు, అజాను 

భాహుడు, కండలు బలిసినవాడు, నస్తాదు, ఫ్లాటుఫారంలోనికి 

కీవిగ వమ్చుచుంజెను, కాని గేటువద్ద టికెటు కల్టురు అవి , 

అయ్యా! టిక్కెట్టు ఉన్నదా! అని వృశ్నింప లేదు అని ఆతడు 

బదులు చెన్ని తన వృత్తాంత మూ పృశారముగ "తెలియ వేయ 

దొడగాను, 

"అయ్యా టి. సీగారు! శేననరో తమకు నరిగా 

కెలిసినట్టులేదు. చేను మల్ల యుద్ధ వ్రవీణుడను, నాతో కసీ 

పట్టి జయించువాడు ఈ నాలుగు జిల్లాలలోను లేడు, నా 

అఆశారమును చూచి బనులు వాడీలిపోవుచుందురు, కబగజెట్టో 
Cir ౬ 
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అస "మల్ల యుద్ధ విశారది అని వికుదము శన్నియో నాక 

కలవు. 

టికెట్ కలెక్టరు  మవేనుఖావా! మీ ఉవన్యానమును ఇక 

కట్టిపెట్టండి మారు గొప్పవస్తాడు ఆయియుండవచ్చు 
ప్రతిపయులను అవలీలగ ఓడించివేయా అనుపమ 

సామర్థ్యము కలిగి యుం౦డవచ్చు. కాని ఇచట 

నూ[తము లోనికి పోదలంచినచో టికెట్ ఉండితీర 

నలసినాజే, 

టి ని, గారి ఆ జంకులేని నాక్యములను విని గత్యంలే 

రము లేక వస్తాదుగారు తిరుగుదారి బట్టిరి ఒక వృద్ధుడు 

లోపలికి పోవుట క్రై మెల్ల మెల్ల గా నడచి వచ్చుచుండెను 

శీటు సమోవీంచగనే టికెట్ కలెక్టరు అయ్యా! టిక్కెట్టు ఉన్న దా 

అడుగగా అతిడు తన జేబులో నుండి టిక్కెట్టు తీనిమూ'పను. 

టి సి, గారు అతనిని సగొరవముగ లోనికి పోనిచ్చెను, 

ద్రేషను సాల్ ఫారం మదకు పోవుటకు, రైలు ఎక్కు. 

టకు అర్హత ఉండవలెను.టికేట్టు కలిగియుండుటయే ఆ ఆర్యత 

అది కలిగినవాడు ఎటువంటి చాడ్రైనను, లోనికీపోవచ్చును, 

అకిడు నీదవాడై నను. విద్యా ఏీహీనుడైనన్కు దుర్చలుడై ఇను 
ఎవరై నను నరియీ లోనిేగుటకు అశ్లేవణ యుంకదుఆ కోటు. 

వద్ద జారి, వత్త కుల, లింగ, వయోవిచతణగాన్మి ఇతిరకార 
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ఇము'లేవిగాని అడ్డురావు. టిక్కెట్టు ఉన్నచో చాలు అతడు 

నగారవముగ లోనిశేగవచ్చును. అడిలేనివాడు మహావండితు 

కైనను, ధనవంతుడై సను, బలవంతుడై నను అనర్హజే యగును 

ఆకడు లోనికి వోలేడు. 

సీకి  . మోతధామమ.లో ప్రవేశించుటకు మోమ్ 

సౌధ మధి రోహించుటకు పవిత)వాదయ మే అర్హత, నిర్మల 

మనస్సే అర్హత, భ కిజ్ఞానవై రాగ్యము లే అత, సచ్చీలము, 

సద్దుణముశే అర్హత, అట్టి ఆర్థత కలవాడు ఏజాతివాడై నను, 

వ కులమువాడై ను, విద్యావంతుడై నను, వీద్యాహీనుడై నన్కు 

(స్రీ అయినను, వురుషుడై నను ఎవరైనను సరియే భగవత్సా 
యుబ్య 'మొందుటక్కు మోతధామ మల ౦కరించుటకు 

'యోగ్యుడై యుండును. కాబట్టి అట్టి అర్హతను బడయుట-కై 

సర్వులును యత్నశీలుకు కావలయాను. 

వాసనా దుృప్పభావము 

ఒకానొక పట్టణమందు ఇక రైతు నీవసించుచుండేసు. 

ఆతడు ఆతి నంవన్నుడుకాడు;కడు బీదవాడు కాడు, మధ్యతర 

గతికి జెందెనబాడు. ఒకోనాడతేడు తేన ఆరోగ్యము సరిగ లేనం 

దున మందు కోజ కై. వైద్యుని మొద్దకు వెళ్ళెను. వైద్యుడో 

నంగిన కౌవధము బహుకాలము సేవించీనప్పటికిని ఆతని వ్యాధి 
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నయముగాకుండెను. ఎందతో చై. ద్యుఆను, ఎన్ని యో కొమధ 

ములను సేసించెను. కాని అరోగ్యము కలుగకుం డెను, తుట్ట 

తధకొక భిమగ్యర్యుడు అతని రోగమును గూర్చి బాగుగ 

పరిశోధనను సలిపి ఆది వదియో సై త్యసంబంధమైన వ్యాధి 
యని నిర్ణయించి తన్ని వారణేపాయమును గూర్చి శైతునకు 

ఈ వ)కారముగ సూచించెను _ ఓ రై తుగారూ!మోరిక జెమ 

థము లేవియు సేవింవ వలనీన పనిలేదు, ఒక చిన్న ప్యశ్రీియ 

ద్యారా మీ రోగము సమూలముగా తొలగిపోగలదు. ప్రతి 

రోజు ఒక ఉప్వుకల్లు బుగ్గన పెట్టుకొని చప్పళించుచుండుడు. 

క ప్రశారముగ వేసీనచో బహుకాలము మిమ్ములను చేధిం 

చిన శ రోగము పూర్తిగ నయమై వోగలదు, 

వైద్యుని అచజేశప)శారము రైతుఆ (ప్రకారమే బుగ్గన 

ఒక ఘనమైన ఉప్పుశల్లు వెట్టుపని చప్పళించుదు ఆ రసమును 

మి్రింగుచు నుండెను, ఇట్లుండ ఒకనాడాతని యింటిలో ఒక 

విందు జరిగను, అపిందు కొజుకై కొన్ని వికాయిలు శావలనీ 

వచ్చి రైతు పట్టణము లోని ముఖ్యమైన మిశాయి అంగళ్ళకు 

వెళ్ళి భత్యుము లన్నింటిని భొద్ది కొద్ధిగ కుచిచూడ దొడగొను, 

శాని ఒక్క-టికూడ తీవిగా లేదు, ఉప్పగా నుండెను, అందుచే 

అ ఆంగళ్ళను విడిచిపెట్టి "వేతాక మిళాయి అంగడికి వెళ్ళను, 

అచట కూడ అదియే పరిస్థితి ఎదురయ్యెను. ఆవగా అన్ని తీవి 
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వస్తువులు ఉప్పగా నుండెరు. అవుడా నైతుకు కోపము వచ్చి 
అంగడి వానతో నిట్లు దురుసుగ మొట్లాడెను __ వమయ్యా! 

మి ఆంగడిలో పక్క తీవీపదార్థము కూడ లేచే! అన్నియు 

ఉప్పగా నున్న వే! ఇట్లున్నచో మి ఆంగడీలోని ఈ మిఠాయి 

దినుసులను ఎవరు కొందురు? 

అంగడి యజనూని చాల కెళివిగలవాడు, తేన దూన 

వృష్టి శే ఆసలు కారణము తెలిసికొని ఆ రైతుతో నిట్లు పలి 
కెను. “మవోనుభావా ! మా ఆంగడిలోని మికాయిలన్ని చక్క- 

రతో చేయబడినవే, ఉవ్వతోగాన్సి శారోముతొ' గాని చేయ 
బడినది ఒకటికూడ లేదు ఇదిగో ఈ చెంబులోని నుంచి 

నీళ్ళతో మీ నోరు కదుగుకొనుడు!" ఆంగడినాని అఖిష్ట 

వ)శారము రైతు మంచినీళ్ళతో తభనోరు కడుగుకొని తదు 
పరి మిళాయి రుచి చూడగా అత్యంత మధురముగ, మే వో 

స్యాదిష్టముగ నుండెను, తోడనే అమికాయి లన్నిటిని కొను 

గోలు చేనీ ఇంటికి వెళ్ళి విందు జయపిదముగ జరివి వేసెను, 

వైళునకు మిఠాయి మొదట ఉప్ప్చగ ఎందులకు 

తోచెను! నాక్తవముగ మికాయి ఉప్పయి ఉప్పగ లేదు.ఆతి 
నోటిలో గల ఉప్వుకల్లు వలన ఆట్లు తోచెను. ఆ ఉద్వల్లు 
నోటిలో ఉన్నంతవరకు అన్ని తీపి పదార్థములు ఉప్పగ తో చను, 
ఉప్పదనము బాహ్యపదార్థమందు లేదు. తన నోటియందున్న 
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ఉప్పుకళ్లే ఆ ఉప్పదనమునకు కారణము, అన్లే ఆనేక జన్మార్టి 

తము'లై న [పాపంచిక వానసలు మనుజనియందుండుట వలన 

క్రైవశార్యము,దై వధ్యానము,దై వచింతనము అతనికి రుచించుట 
శేడు. మజీయు ప్రపంచము దుఖుమయముగ ఆతినికి తోచు 
చున్నది, తన యందున్న ఆజ్ఞానమే దానికీ కొరణము.వాస్త్రవో 
ముగ పపంచమునందంతట సచ్చిదానందవరమాత్మ యే 

కలదు, ఆనందమయమగు ఈ జగత్తు ఆ క్షా న కారణమున 

జనులకు దుఃఖపూరితముగ శానవచ్చుచున్న ది. 

నీతి '.. వతివారును తమ యందలి కామ 

(కోథాదీ జవ్మాంతర దుష్ట వాసనలను, అజ్ఞావమును 

వివేకము చే పారదోలి దృష్టిని జ్ఞానమయనుగ వొనర్చు 
కొవి ద్యారా జగత్తును బంహ్మమయముగ గాంచి 

వరనానందము ననుభవించ నలయును, 

"O00: 



మహా తు అదినచ ర్య 
(0 వట్టణములో ఒక భజనమందిరము కలదు (వతి 

దినము ఉదయము, రాతి) అచట భజన సంక్షీర్శస్క నామస్మరణ 
జరుగుదుండును. ఆ ఉనిలోని భక్తులందకు కలసి చందాలు 

చేసికొని ఆ భ్రబనమందిరమును కట్టించిరి, శీవలము లోశవ్యవ 

శశమం'జే కాలము గడుపుచుః అమూల్యమైన సమయమును 

నళ్వ్యరవదార్థ కముపార్టన మందు నిరంకరము. వెచ్చించుట 

(వమాదళరమని భావించి, కొంత సమయమైనరు దైవచింతన 

యందు, ఛభగక్కా-లశే వనుందు, వుణ్యనం పాదనమందు గడు 

వుట (శేయన్యరమసని తలంచి ఆ ఊకియందు అభ్యార్మిక 

వీపానగల "పెద్దలు కోందజు ఆ మందిరమును ఏర్పాటు వేసిరి, 

ఆ వురమందలి అజ్ఞానువులక్కుధ్యా నషమలకు, అధ్యాత్మగంధము 

కలవారిక్సి తరించవ లెనను ఉటీశము కలవారికీ ఆ మండిర 

ముంఠరౌరా ఉసకరించుచుందెను. 

(్రోలిదినము ఉదయము ఇకవదెమంది+గాకి) ఏబదిమంది 

అచ్చోట వనూ వేళయమై నియమపూర్వకముగ జవధ్యాన 

పారాయణ సంకీర్శనాదులను గావించుచుండిరి (వలీ ఆది 

వారము సాయంతవణ 6 గంటలకు ఆధ్యాల్మికోపన్యారము 

ఒక గంటనేవు అచట జరుగు చుండును, అనుభస్ఞాలైన న క్క 

అను, వృజోధకులను అవ్యోనించి వారిచే రనవత రములే 
వాన్ లన్ 
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ఆధ్యారి సకోపనా గ్రగములను చెప్పించుచుందుకు, ఆదివారము 

నాడు అఫీనులప్కు ఆంగళ్ల కు, పాళళాలలప సెలవుదినము 
కాబట్టి అనాడు ఉవన్యాసము వినుటి తండోవతండములుగ 
జనులు వి చ్చేయుచుందురు. భబవమందిరమంతయు అనాడు 

జనులచే కిక్కిరిసి యుండును, 

ఓక ఆదినారమునా తచట నువానీయుడు ఉపన్యానము 
వెప్పుచుం డెను, భజనమందిరమంతయు ఇసుకొవేసిన రాలకుండు 
నట్లు జనులచే నిండియాండెను, కో)తలందజు శనులు ఒప్ప 
గించి వీశాగ్రముగ ఏనుచుండిరి, అనాటి ఉపన్యాసవివయ ము 
మవోత్ముల దినచర్య మవానీయులు ఏ ప్రకారము తేమ 

శాలము గడువుచుందురో వక్ష కోతలకు విశదీశరించుచుం డిన 

ణీ భక్తులారా! 

పా9ితర్ద్యూత విసంగేవ మధ్యాహ్నే శ్రీ (వసంగతః 

ర్మాతా చోర్యననంగేవ కాలోగచ్చతి ధీనుకామ్ 

“మవోత్ములు పొద్దున జూవనంబథమైన దానియంద్కుముధ్యా 

హ్న్ము తీ నంబధమైనదానియందు, రాతి) చోరనంబంధ 

మైనదానియండు కాలము గడువుచుందురు, అని చెప్పగనే ఆ 

సభలోఉన్న భోగపరాయణులు కొందరు పరమానందపడిరి, 

కాని వెనువెంటనే ఆ ఉపన్యాసకుడు తనవాళ్యములకీ (వశాక 
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ముగ ఛామ్యము ఇప్పదొడంగాను.._ఓ జనులారా! నేను 

శక్చిన వాక్యములక సరియెన ఆర్థమును "కలిసికోనుడు! 

జూదప్రనంగము మవఖారతమందు వచ్చును, కావున మవా 

నీయులు ఉదయమందు మవోఖారతము చదువుమందురని 
భావము, అశ్లే శ్రీ పగంగము రామాయణములోని సుందర 
కాంత యందు వచ్చును. ఆనగా మహాత్ములు మధ్యావ్నా 

సమయమున రామాయణము  చేదుభ్రచుందురని ఆర్థము, 

చోరవ)నంగమచగా శవనీత చోరుడగు బాలకృ మకు 

ఉదంతము, అయ్యది భాగవతమున చక్క-గ నిక దీకరింవబడినది 

కావున మవోత్ములు శ్మాతివేళయందు భాగవతము చదువు 

చయందురని అర్థము, ఈ ప్రతారముగ మహానీయులు ఉదయము 

ఛారతనుు మధ్యాహ్నము రామాయణము, రాలి)భాగవతము 

పతించుచుందురని నా వాక్యములరొమొక్క- అర్థము- ఉపన్యాస 

కుడు తేన నాక్యనులందలి నిగూడార్థమును వివరించి చెప్ప 

గనేముముమువులెల్లరు పరమానందమును బౌందిరి, 

మహాత్ములు ఒక్కో- నివిషమైనను వ్యర్థముగా 

గడుపరు, నిరంతర దై వచింతనయందె వారికాలము గడుచు 

చుండును, సతతంకీ ర్రీయనోమాం,- అని గ్తాదార్యడు 

రకా. ణించిన చందమున వదియోయొక ద్రైవకాలక్షైస 

రుంబే వారికాలమ్లు గడుచుచుండును. 



వరమార్థకథలు Ba? 

నీతి: ముముక్రువులగు వారు నుహాత్ముల 

యడుగుజాడలలో నడచుచు, వారి ఆచరణను అను 

కరించుచు తమ జీవితమందు కాలమును వృథా చేయక 
సద్వివియోగవజణచుచు భగవత్కృవడు పాతులుకావల 

యుును,ఆమూల్యమగు మానవజీవితమును దైవకైం 

కర్యమున కువి వియోగించి కగితకృతులు శానలెను, 

సారాసారవివేచనము 

ఆది యొక మవోపట్టణముః విద్యానంస్థలకు మూల 

కీందము. ఎన్నియో కళాశాలలు, పాకశాలల్కు ఉన్నత 

విదాభ్యానమువశకైే శియణ కేంద్రములు ఆ చట. విరాజిల్లు 
చుంతెను. వరినరగాగనూదులందు గాన్ని దూరఫా)ంతేములందు 

గాని ఆట్టి విద్యాసంస్థలు, కళాశాలలు లేని శారణమునే 

సుదూర(పాంతములనుండీకూక పలువురు విద్యార్థులు ఆ పట్టణ 

మునకు వచ్చి విద్యాధ్యయనము చేయుచుండిరి, అట్టి (గామాం 

తర విద్యాస్థలనిను త్తము కొన్ని వనతిగ్భహనులు (Hostels) 

కూడ కళాశాలల నమోావమున నిర్మింపబడగియుం డేను. 

ఓకానొశదినమున టకశాలేజి వసతిగృవామున నివనీం 

చుచున్న విద్యార్థులలో కొందరియధ్య వాదోపవాదములు 
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చెలెరేగాను. వారిలో అవామనామికలు పోడసూపగా * నేను 

గొపి “జీనుగొప్పి ఆని వాదించుకోనుచుండీరి. ఇరువురి 

విద్యాష్థలమధ్య ఈ సృర్ష మజింత తీవిరూపనమును దా'క్చెను. 

వారికలవాను 'కారస్థాయి శందుకొనెను,ఆఫవుడు వారిరువుచును | 

తెమలో ఎవరు గొప్పవారో,ఎవరు శ కీ మంతులో నిర్భయించు 

కొనుట్నకె ఒక వాటీని వర్పాటుచేసికొనిరి, అపోటీపండా 

మేమనగా_ోఇరువ్రరిలో ఎవడు ఆరు అరటిపండ్లు తొక్కుతో 

సహో ముందుగా తినివేయునో అతడు ఘనుడు ఆతడు పోటీని 

జయించిసట్టు లెక్క.” ఇరువురును పోటీకి సమ్మలించి తమ 

మొక బలాబలములను పరీశ్షించుకొనదలంచిరి. అందుల 

సెలవదినమగు ఒక ఆదినాకమును నిర్ణయించుకొని ఆ రోజు 

సాయంత్రము ర గంటలకు వసతిగృవాముయొక్క- మథ్య 

హాలులో అందంకును నమాజీళమైరి. పోటిడారులగు విద్యా 

ధులిరువుకును ఎదుశెదురుగ కూర్చుండిరి. వారిని సమరక్షించు 

విద్యాస్టలు నారివారి ఆభ్యర్థికి వెనుకగా కూర్పొనియుండిరి, 

ఇరుపక్షములవారు. రొోవ్కు అజబీశములతో నిండియుండీరి 
“మావాడు తప్పక గెల్బ్చును మావాడు తప్పక గల్పును? 

అని ఇరుపతముల వాకును గొప్పగా 'చెప్పుకొనదొడంగిరి, 

నలుగురు పెద్దలు అచట న్యాయనిగ్థేతలుగా వ్యవహరించిరి. 
చారి తీర్చును శిరసావషించుటేప ఇరుపషములవారును 
సన్ములించిరి 



7) వర మార్థ్గకళథలు 56D 

పందెమును ప్రరంభించుడు-అని జక్టీలు 'వెప్తుటయే 

శడవుగా వోటీదారు లికువురును ఆ ఆరటిపండ్లు ఆరింటిని కను 

టకు శీఘ్రముగా ఉపకివి.౦చిరి. అందు మొదటినాడు ఈ 

ప్ర)ళారముగ తనలో ఏి౭ర్కించుకొ నను -_ ఆరు ఆరటివం్లను 

తోలుతో సహో తినవలసియున్న దిశాడా! తోళ్లు రుచిగా 

నుండవు, కావున తరువాత తినవచ్చును. కుచికర మగు గుజ్జు 

లను ముందు తినివేసిన మంచిది. అని నిశ్చయించి అరు ఆరటి 

పండ్ల యొక్క- తొక్కులను ప్రక్కన బెట్టి గుజ్జాలు తినివై చెను 

ఆ గుజ్జులతోనే అఆతనికడువు నిండుటచే ఇక తొక్కులకు వ 

మాత్రము అవకాశము లేకుండెను. ఆందుచే అతడు ఏమియు 

తోచక నిశ్నేష్టుడె కూర్చొనియుండెమ, ఇక రండవ పోటీడా 

నైన ఏద్యార్థి తెనలో కానిట్లు ఛావించుకోగాను.తొక్కు తినుట 

కష్టము, గుజ్జా తినుట శేలిక కాబట్టి కష్టమైనపనిని ముంచుగా 

పూర్తి చేసినచో ఉత్తమము-ఆని తలంచి మొదట అరు ఆరటి 
పంప యొక్క- తొక్కులను శష్టముతో కనివైచి. గుజ్బలను 

(సకళాన పెట్టియుంచెను. కాని ఆ తొట్కతోచే అతని కగువు 

నిండగా గుజ్ఞైలకు వీమాత)ము లేకుండెను, అందుచే అతదున్ను 

చీమిచేయుటకు తోచక _గ్తబ్ణక కూర్చొనియుం డెను, 

“ఆరు ఆరటిపంచ్హను శోలుతోనగవలినవలనూో ఆను 

పంచెవువరతును. ఇరువ్సరలో ఒకోదుకూడ పాలింసలేకవోయి 
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చందోవలనన్ను ఇకువుకును ఇక మేము తీశలేము ఆని తేమ 

ఆశ కృతను చెల్ల డీంచి సందువలనన్కు ఇరున్రకును పందెములో 

ఓడిపోయిరి, కాని ఎవడు ఆదృష్ట్రవంతుడు? సారమగు గ్యూ 

తినినవాడు, అతడు సారమైన వమ్మఫతో కొడువు నింపుకొని 

నందువలవన అరోగ్యముగా నుండెను. కాని రెండవవాడు 

ఆసారమైన తొక్కు-లను తిగినకారణముచే ఆజీర్లమునుకొని 

తెచ్చుకొని కడువులో త్రిప్వుటచే పరను ఆవేదనను బొంచెనూ 

నీలి ఈ (వవంచనువ 'రండువస్తు వులు కలవుంసార 
మగు పరమాత్మ, ఆసారమగు నామరూసములా. తెలివికలనాడు 

పరమాత్మ నాశ్ళయించి థమ్యునగును. నిరతిశయానందమం' 
ననుళవించును “తెలివి కక్కువవాడు నామరూప పపం నము: 

వైవు విమయభోగములనై వు హుగిడి దుఃఖమును కొని తెచ్చు 

కొళును. కాన్సుద విజ్ఞాడగువాడు సాఠాసార విచేచనమునలిపి 

సారనుగు ఇాళ్యతపరమాళ్మ నాక్ళయించి కృకాష్టడు "కావల 

యును, 

00: 



అత్యా గ్గ 

ఓకానాక్ గాంమములో ఒక రైతు కలడు, ఆతనికి 

బది ఎకరముల చెజకుతోట కలదు, ఆడి బఒకటియే అతని జీవ 

నాధారము. రై తాంగనులో అతడు గొప్ప అనుభవము కేల 

వాడు. పైరు పండించుట యందు ఆతనికి అతడే సాటి, వ 

విధముగా ఎవుడెవుడు బొలయు దున్నించవలెనో, వయే ఎరు 

వులు వేనీసచో పైరు వవుగా రుగునో ఎక్కువఫలసాయము 

వచ్చుటకు పైరుకు వయీ రతణలు కల్పించవ'లెనో, అతడు 

ముజ్ణముగ తెలిసియున్న వాడు, చుట్టుపక్క ప్రాంతములో 

అతదు పేరుమోగిన వైరు ఎక్కువ అదాయము వచ్చు 

చంట యగుటచే అతడు చజకు వైరునే (వతి సంవత్సరము 

చన పొలములో పండించుచుండెను* 

ఒక సంవత్సరము ఆ శాజకుపైరు వీవుగా పెరిగి 

చూచుటకు బహురమ్యుముగ నుండెను, ఎరువులు విస్తారముగా 
"బేయుటవలన గతలు లావుగా "వరిగి మావరులకు ఆక్చత్యము 

గొలువు చుండేను. ఇట్లుండ ఒకనాడు అఆ కతు ఉషఃకాల 

మున, బివ్మాముబూ రృమున నిద్రలేచి తన చెఆకతోట 
ఇవెవునకు పోవుచుండగా ఒక తెల్లటి వనుగు ఆ తోటలోని 
చజకు గడలను కొన్నిటిని బాగుగా మేసి అశనమున కేగసి 

(శ్రమక్యోమముగ అంతర్థానమై పోవుటను గమనించెను. మటు 
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ఫటి రోజు కూత ఆగ్లే జరిగను. _6తు ఆక్చేర్యచకితం “ఈ 

వనుగు ఎచటనుండి వచ్చుచున్నది! ఎచటి శేగుచున్నది!” అని 

శెలిసికొన దలంచినవ్నాడె ఒకనాటి రాత్రి యంకయు ఆ 

చజప తోటలోనే నిగా వేసియుండెను అర్థరా(తివేళ ఆ$నము 

నుండి ఆ కేల్లటే చనుగు క్రిందకు దిగటయు, జెల్లనారువజికు 

ఆకు గడలను భత్సించి తదువకి అకనమున శెగసి వోవుటయిు 

గమనించేను. దాని నివానన్థాన మేదియో కనిపెట్ట దలంలచిస 

వాడె ఒకనాడా (రెతు ఆది వెకలిపోవు సమయమున దాని 

తోక పర్టుకొనికు, ఆది పోయి పోయి సర గ కమున కాతనిని 

చేక్చెను. అఫుడు న్వర్షలోకమున గల వరావకమే అది యని 

అకడు గమనించి చాల ఈతోమపడి ఆ లోకమున అచటచట 

శాల్హాజెదుకుగా పడియున్న బంగారమును మూట గట్టుకొని 

మజిల ఆర్టర్యాతి ననుయముద ఆ యేనుగు భూలోకమునకు 

డిగునవుడు దాగి తోక పట్టుకొని భూతలమునకు వచ్చెను, 

ఈ స్థకారముగ ఆకకు భూలోకమునకు తెరిగి వచ్చి 

ఆ బంగారమును చాచి "పెట్టుకొని మహా (శ్రీముం్నుడై యల 
రాక కొచ్చెను. ఆ గ్యానస్థులలో అతని నన్నిహిత మ్యిచైలు 

లొందజా అళని సాభాగ్యమునకు కారణమరలయగా (రైతు 

జరిగిన దాసినంకను వూన గుచ్చినట్లు చెప్పివైచెను అదివిని 

అ న్నేహితులు కాను కూడ స్యర్గమువష బోయి ఇంగారనూ 
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కెచ్చుకొని నంపదలతో తులతూగ దలంచిననారి మరుకటి 
దినము తెల్లవారుజామున తమ మితునితో భాటువెజుకు 
తోటకు పోయిరి. సరిగా కేల్ల వారుజామున ఆ యేనుగు అక 
సమున కెగయుచులడగా ముందుగా తోటయజమాని చాన 
తోక పట్టుకొనెను. అతడు సైకి పోవుచుండగా అతిని గ 
మతణీయొకడు పట్టుకొనెను. ఆతిడు పైకి పోవుచుండగా అతిని 
శాళ్ళు వేతొకడు పట్టుకొనెను. ఈ వికారముగ చాదావు 
యాషౌ మందడి ఒకరి శాళ్లు మతేయొకిరు ష్టుకొని ఒక గెలు, 

మాదిరి యేక్పడి మై! పోవుడుండిరి చాదావు కొన్ని మైళ్లు 

డెకి పోగా అందొళడు ఏనుగు తోక పషట్టుకోనిన తన నైతు 
సోదరునితో “అన్న య్యా|ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వోతున్నాం? 

అని వృళ్నింపగా కన్వన్లానికి” ఆని అఆళడు బదులు చెప్పెను, 

స్వర్గంలో ఎంత బంగారం ఉంది! ఆని ఆశాషరతుగై_ యలళేకు 

తిరిగి పృశ్నింప ఇంత్ ఉన్నది ఆని ఆ రైతు 8న నెండు చేతు 

లను వేజుపరచి చూపించెను, ఆ వేజుపజచుటలో ఏనుగు 

తోకను వదలివేయాట వలన అమాంరిముగ అతడు. క్రింద 

పడిపోవ దెడగను, ఆతనితో బాటు అకసి శాళ్ళు పట్టుకొనిన 

చారిందకు కూడ కి)ంద పడిపోయి వడలు చితికి సర్యనాశ నమై 

పోయిరి, దురాశ చేటు తెచ్చునను నానుడిసార్థక మయ్యన.. 

కాద్దిసేపు మాసము వహించి యుండినచో, ఆకకు వశముకాక 

యాుండినచో  వారందకును గ్యశ్షము చేరి కావలసినంత బంగా 
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రమును మూటగట్టుకొని భూలోకమునకు నురకీ తముగ వచ్చి 

యుండెడివారు. కాని ఆకకు డానుల నారు అదఃపతనము 

నొందిపోయిరి, 

వీతి | మానవుడు ఆశా సీశాచమువకు లొంగక, 

అద్దానిని తస దరికి జేర్చక;, భగవంతుడిచ్చినదావితో 
సంతృప్పివడి నచ్చిన వనదై వ సాక్షాత్కారము) వూరి 
చేసికొనుట మంచిది. 

పాపఫలము 

దఒక్రానాక్ల వట్టణమందు ఒక గజదొంగ యుండెను, 

అకడు కవ జీనికకాలములో ఎన్నియో గొంగతనములువేనీ 

వట్టాబడి వైశలోశిత అనుభవించుచు, శిశ్రూకాలయయు పూర్తి 

"కాగానే విడుదలయె, మరల దొంగతనము దే యుచున ౦౫ైను* 

ఎన్నియో శిశలు పడినను ఆళనిలో రవ్వం_లెనను వశ్చా 

శాపము జనించలేదుః మై "పెచ్చు దొంగబద్ధి తీవతరమగు 
— ఢి 

చుండెను. 

ఇట్లుండ ఒకనాడాతడున్న పట్టణమునకు బక గొప్ప 

క్లాగవళారు వచ్చి హరికథా కాలన్షైసము చేయాచుంక, 
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ఊరిలోని (వలు చేలసంఖ్య లోవచ్చి (గవణము చేయుచుండిరి 

కాగవతారుగారి పేరు ప్రఖ్యాతులు వినిన గజదొంగ అనాతి 

వారికథా శాలశ్లే పమునకు 'శానుకూడ విచ్చేసి కవణానంద 

ముగ వినుచుండిను, కథా నందర్భమున ఆస్తేయము [దొంగ 

తనము చేయకుండుట) అను పరమధర్మము యొక్క (వస్తావః 

రాగా దొంగతనము చేయువారు, పరులసొత్తో ఆపవాకించు 

వారు రౌరవాది నరకములను బొంది నానావిధయులగు బాధ 

లను అఆనుభనించుదుకు, కాబట్టి ఎవరును అట్టి దుస్టణమును 

అశయి౦చ రాదు _ అని కథకుడు ఎలు” త్తి వక్కాణించెను, 

ఆ చాక్యములు గజదొంగ చెవిని బడగనే ఆకడు హృదయ 

ములో ఒక కల్లోలము "లేశ్ళకె ను, ఇంటికీవచ్చి అతడు తనలో 

ఇల్లు చింతనకేయ దొడగనుం 

“ఘోర నరక బాధలకు శారకరులెన ఈ పాదు 

దొంగతవములను చేసి చేసి అమూల్యమైన ఈ మానవ జీవిత 

ముసనంతను నాశనము చేసేళొంటిని ఇక శేముంచిన స్వల్ప 
జీవితమును పవిత్తముగ గడువుచు ఆపాడు. వికారమునకు 

మనస్సులో శావానంగకో యుండుట ఉత్తమము, పావము 

చేయుట వల! వరకభాధలను అనుభవించుట వల! --- ఇట్లు 

వితర్కి.ంచుకొని దొంగఠేననును పూర్తిగా విసర్టించుటకు 

ఆతిడు నిశ గ్ప్యిం చదలంచగా ,బహుజన్మార్థి తమ్హులై న తన్మ-రత్వి 
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నంబంధవాననలు హృదయములో దాగియున్ననీ. బక్కు-మ్మడీ 

శు కువికి అతని సదాలోచనలకు అంతళాయడరును కలిగించెను 

జన్మ జన్మాంతరములనుండి అలవాటుగా వచ్చుచున్న 

ఈ సంపీదాయమును షూర్చుకొనుట వెజ్జికాళ మలేయేవి.? 

అని ఆ పాతవాననలు అఆతినిని ఉద్భోధించిసమి అ రెండు 

నంస్కారముల మధ్య నలిగిపోయిన ఆ గజదొంగ ఆలోచనలో 

పడిపడి చిట్టచివరకు ఈ ఏధమగు సిర్ణయమునకు వచ్చెను 

“దొంగరేనము పావహేతువు అనునడి ఖాయము అ 

పౌడుగుణమును ఎంత క్మీఘముగ వృదయనీమనుండీ బహిస్కు 

రించిన ఆంత శ్రేయస్కరము, అయితే దొంగతపమునక 

ఆలవాబుపడిన మనస్సు కాబట్టి ఒక్కుమ్మడీ తెగకెంసుల. 

జేసుతోనోట యుక్వము గాదు. కావున కడసారి ఒక్క 

పర్యాయము దొంగతీనమునువేసి ఇక దానికి భరతవాక్యను 

చలి శెదను! ఆని నిర్హయించి చివరి దొంగతనము కాబట్టి చీన్య 

చిన్నవారి ఇండ్లలో చేసిన (ప్రయోజనము లేదని థావించి 

రాజుగారింట్లో కన్నము చేయుటకు నీశ్చయింశౌను, త; 

యాయ భీష్టము నిరాటంకముగ్యనిరిగ్థమ్నుముగ విజయవంతము] 

కొనసాగు నిమిత్తము ఆందులకై. చక్కని ముహూర్తమ 

వర్పరచుకొనుటకుగాను బకాసాక జోర్టలిమ్యుని యుడ్దకు వెళి 
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తన యభిప్రాయమును "తెలియజేయగా అతడు భయ వడి 

రాజుగారింట్లో దొంగతనము చేయుటకు మువూ_ర్తము పెట్టనే 

పెట్టననియా ఆది ఇకువురకురు మహో వీపాదకరమనియు 

జ్యోతివ్యు-డు దొంగళో చౌప్పన్కు వెనువెంటనే దొ ౦ గ 

జ్యోఠిషం-ని చెవిలో రవాస్యముగా చానగం సాహో అని 

పలుకగా ఆనగా రాజుగారింటో దొరికీన సొత్తుతో సగభాగము 

నీకు దకను.ఆని సూచించగా జ్యోతిష్యుడు అశందవరవశుగై 

తోడనే ఒకానాక నిశీధలగ్నమును వీర్చాటువేసి అతనికి 
"కెలియ జేసెను, 

౪ లగ్నవ)శారము దొంగ ఆర్థరాతి) వేళ రాబభవన 

మున అందర నిదురించుదుండగా (వవేశించి తనప దొరికిన 

వన్తువులనెల్ల కాజేయుచు, నంచులు సంచులు నింవుకొనుచు- 

ఇదియే అఖకు దొంగతనము కావున ఎష్కువ నంపదను నీక 

రించి వెళ్లుట భావ్యమని కలంచి వేళ ఎంకె నదియు లెక్క 

చీయక, కెల్ల ణా లేవరకు దొంగతనము వేయదొడ గొను, ఉమ! 

శాలమున రాజభట.లు నిదలేచి దొంగను పట్టుకొని రాజు 

ముద్దకు గొనివోవ రాజు విచారణవేసీ ఆతిడు దోషియని 

నిర్ధారణ చేని, పీవువై నూరు దెబ్బలు కొట్టలాగువ ళితు విధిం 

ణెను, భటులా పికారమే కొట్లచుండ, యేబది "దెబ్బలు 

కొట్టిన విదప దొంగ భటులకో అయ్యా! ఇక ఆవుడు. నా 
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వంతు పూర్తి అయినది ఇక తక్కవ యాశై చెణ్బలు మేకాక 

నికి చెందినవి, ఆని చెప్పగా భటులు ఆక్చశ్య చకితుల్రై వానే 

వజని పృశ్నింద దొంగజరిగిన వృతాంతవంతయు శెన్నీ జ్యోతి 

మ్కు-ని చిరునామా తెలియ జేసెను, భటులు సత్వర మే పోయి 

దొంగతనమునకు లగ్నము పెట్టిన జ్యోతిమ్మ-నివస్టి తెచ్చి 

కనా ఏగగం సాన్. అను నిధ్ధాంకము ననుసరించి రాబభన 

సములో లభిందిన నూజు ెబ్బలను సాత్తులో భగము వంతు 

జ్యోతిష -నకు 'చెందఐ లెను కాబట్టి-తక్కీన య్యాళ దెబ్బలు 

వాని ఏప్పువై గాడి పంపించి కేసరి. 

పాప ఫలితను కాల చాకుణమైవది, బీఛ్రుణు వనొట్రే-కే 

నను పాపఫలము/ఏ దఖనును అనుభవించియే తీరవాను 

ఇసహాలోకమున రాజదం౫న్క పంలోకమున యమదంజన అను 

ఛనించుచు పాపి నానా యాతలరకు బొందుచుండునుం 

కరా శారయితాచెవ 
ar) = 

(పేకకక్చాను మోదక 

ఆనునటు పౌపకార్య్థుము చేసినవాడు చేయించినచాడు, 

చరణ యొనర్శ్చినవాతు, అమోదించిననాశు-ఆందరును పాప 

సలమగు శిశును బొందుద్మమే, 
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నీతి :_ ముఖమును (శ్రేయస్సును వాంఛించు 

వగతివారుము పావమునదు తిలాంజలి యెొంసంగి, పాన 
ఇ చి కార్యములను దరికి జేర్చకః వుణ్యకార్యములనే, దైవ 

కార్యములనే ఓన రు చు, భగవదనుగహమున కు 

పాతు'లై వరమానంద మనుభవించ నలయిుసు, 

చంచల వైరాగ్యము 

ఒకానాక గాగమమునందు టక తు కుటుంబము 

కలదు, భార్య, భర్భ, ముష్టకు హొమారులు, ఒక కొమార 

గల అ కుటుంబము (శాంతముగా అరిగిపోవుచుం డెను, వారిలో 

వీ విధమైన ఎైనునస్యములుగాని మనఖ్పర్ణలుగాని, అభి 

పాయ శేదములుగాని లేకుండను, కాని బకనాడు విధివశాత్తు 

వీదిరౌరా యొక నమస్యపె భార్యాభ రృ లిరువుగుకును తగవు 

సంభవింగెను, ఇకుభ్రుసను తీవ)బుగ వాదోపనాదములు చేసి 

కొనిరి. ఆరచుకొనిరి తశ్యత్పభావముగ కుటుంబ శార్యములు 

కుంటుపడసాగాను, గృహకృత్యములు సరిగ? బరుగకఈండెన్కు 

ఇంటిలో నలు వైవుల అశాంతి చెలే౫ను  ఇక్మా-రణనున 

వై ఈశునప మనక్శాంతి కొరపరౌను, హృదయమున వమ్మాతెము 
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స్థివితము "లేక అతడు బాధపడుచుండెను, గృవాము కారా 

గృవాముగ అతనికి తోవెను. 

ఇట్టి అకాంత వాకావరణమును భరించలేక ఒకనాటి 

ఆర్థర్యా క్రీ నమయమున ఆ గృవాస్టుడు లేచి ఇంటిలో ఎవరికిని 

ఇప్పకషండ, ఎవరికిని కెలియుకుండ పరారియైపోయెను. పోయి 
పోయి, కొన్నిరోజులపాటు వకథాటిగ (్రయాణముచేసి తుట్ట 

తుదకు ఒకానొక గామ పరినరమున వీకాంత వ)జేశమునగల 

ఆక )మమును చేరుకో నను. అశ్రమాధిపతియగు సాధువుగారికి 

ఎనైతు వినయపూర్యకనుగ సాష్టాంగ నమస్కార మాచరించి 

తన వృక్యాంతయును ఈ (పకారముగ తెలియజేసెను. “మవో 

ప్రభో! ఈ దీనుని రకీంచుడు ! కాపాడుదు! దకికి జీర్చి డీవిం 

చుడు | సంసారకూపమునబడి పెక్కు. ఇడుములప్నాలె నానా 

యాతనల ననుభవించి, ఆ దుర్భర వేదనలను సహింప లేక, 

ఆ'శాంతికిలోోనై తమ నన్ని ధానమునకు వచ్చినాను, శాంతిని 

అన్ముగహించుడు ! తమ పాదపద్మములచెంత'నే యుండునట్లు 

ఆశీర్యదించుడు. తమ దివ్య బోధామృళతధారులచే మదీయ 

'సంత_స్త్పహవృదయమును చల్లార్పుడు! చేవా! నా మనస్సు 

కాంతిని నోచుకొనలేక, గృవాచ్చిద)ములందు సఠవముకమై జీవి 

కన్నుపె రోత గలిగియున్నది. కాంతిని (పసాదించు సద్గురువు 

యొక్క. అఆశ్వేమా కే జీను బయలు'బేరి ఎహుదూరము ప్రయా 
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ణముచేనీ తమపావనన్నిధిని జేరితిని, తమదర్శన భాగ్యముచే 

నా జన్మ పావనమైనడి, ప్రభో! వాకు మనళ్ళాంతి కలుగు 

లాగున (వబోధము నలువుడు! పాహివూం, పాహిమాం, 

పాహీ!! 

ఇవ్విధముగ (పార్థనచేసి ఆ గృవాస్టుడు మానము 

వహించియుండ, సాధువ్రుగారు త్రీవ వెరాగ్యో కజేతుడై న 

ఉక్త ను శ్రేణి! "జెందిన శిష్యుడే కెంచెనని లోలోన నంతనీంచి 

నాయనా] అనలు నీకీ చై.రాగ్యభావన వకారణమువేత కలిగి 

నది? లేక ధననద్ద మేమైన వాటిల్లి నడా! శేళ ఎవరైన నిన్ను 

అవమానించికిరా! ఉన్నది ఉన్నట్లుగ "కెల్రియ జేయుము. ఇవ్వి 

యమున చాఫరికము పనికిరాదు రోగి ఎవెద్యునివడ్డ తన 

హృదయమును తెరచి చెప్వులాగున సీ వృాద్దతిభావము లన్ని 

టిని దాచుకొనక "దెల్లడిచేయుము” అని (వక్నింపగా అంతట 

ఆ గృ వాన్గుడు తన యనుభవములన్సి టిని పూనగు)చి నట్లు 

ఈ ప)కారముగ చెర్చివెచెను _ 

కధగ్రు'జీవా! నాకును నాఆర్దాంగికిని కోన్ని ఏివయాలపి 

అభిప్రాయ బేగములుకేలుగగా ఇరువురిమధ్యను తీవివాదోవ 

నాదములు చెలశేగగా, మనస్సు విసిగి అ వాతావరణనే 

నాకు నరిపతకసోవుటచే  ఒకనాటిరేయి ఎవరికీ చెప్పకుండా 

ఇల్లువిడచి వచ్చి వేసికిని--ఆ వాళ్ళములను విని గురువు 
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అయికే ఇవ్వకు నీ యభిప్రాయ నేమి! అక)మములో ఎప్ఫకీతే 
కివీ ఉండదలచితివా? లే కొద్దిరోజులు మాత్రమే ఉండి మం"? 

ఇంటికి ఇళ్ళదలంచిఓినా! అని ప్రశ్నిం అందుల శాత గా 

బలనిధులింకుగాక, కులశే లము లేడును గు9ంకుగాక, నేను ఇంటే 

గడప (లనే (తొకళాను మహాత్మా! అని విన్నవించుకొగ్ 

తురీయాశ )మవుగు సశ్నా్యానమిను. అన(గహించవలసినదిగ” 

"వేడుకొనెను, 

గృహస్థుని ల వాక్యము. లను వినగానే ఆకమాధికిం 

మైన ఆ సాధువుగాకు అకని ఆతీత వై రాగ్యమునకు. అచ్చెగా 

వొంది ఈనిధముగ వచించెను _ 

నాయనా! సన్నా గగ హణమను సీ నంకల్పము , బాగా 

పవిత)మైగ బే ఆయినను తొందర పడరాదు. ఇంటివద్ద ,- 

కొంత కాలముండి చక్కగ జపథ్యానాదులను గావించుకొనులా 

వై రాగ్య భావన మనస్సునందు బాగుగ స్థిరపడినమోద?౫ 

సన్నా కక విషయ మై అలోచించుకోనవచ్చును. కొట్టి ఇవుగా 

ఇంటికి నెళ్ళి మనస్సును కుదుట పరచుకొని శాంతముగ సీ 

అధ్యాత్మిక కార్యక్రమమును కొనసాగించు కొనుము, 

గురు జేవుని అ వాక్యములు వినగనే గృవాన్గునకు గొబ్బ 

అవేదన కలిగి తోడనే యిట్లు విన్నవించుకొనెను-మివోశ యా! 

నాకు యింటికి వెళ్ళుటకు వమాత)ము మనస్క-రించుట లేమి. 
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ధయ శోేసి నాకు కన్నారగమును అన్నుగహీంచి తిమ ఆశ్రమ 

మునగే స్థానమును కల్పించుడు అది విని సాధువుగారు ఆతని 

చై రాగ్యమును పరీశ్నించడలచి నాయనా! ఓకొవేళ నీప కన్నా 

సమిచ్చితి చనుకొనుము కొన్నాళ్ళకు సీధర్మ -ల్ని సీవిచట 

ఉన్నట్లు శెలిసికోని ఇచ్చటకివచ్చి ఇంటి?రమ్మని నిన్ను 

(సాభేయపడినవో అపుబేమి చేయుదువు! అని ప్రశ్నింప 

అప్పుట్సంగతి ఆష్బుడు ఆలో చించుకొ నవచ్చుు లేండి ఆని బవా 

వచ్చాను. ఆ వాక [3 ములకు గురున్చుగాము ఆకర గవి అతిని 

చంచల వైరాగ్యమును గూర్చిన చ కటి పరిచంబమును 

భొందినవాడై అతని! భోచనిము సెట్టి పంపించ్చివై చెను, 

నీతి '_ వైరాగ్యము భాగుగ దృఢవడినవుడు 
నూా(తమేసన్నా Sy విషయము యోచించవచ్చునుగాని అంతకు 

ముందు కాదు. త్వకపడి సన్న్యనించినచో ఉఛయ భ్రస్టత్యము 

కలుగుటకు అవకాళము ఉండును ళీ గ్ర శాన వైతాగ్యమును 

వురాణ వైరాగ్యమును ఆ(శ్రయింపక సాధకుడు దృఢ వైరాగ్య 

మును జేబట్టవ లెను, చక్కటి పచారణచ్యారా దృళ్యవస్తువుల 

యోక్క నళ్యరత్వనును గుర్తెతింగి నిశ్చల వై రాగ్యము, 

అందంచల దైవభక్తి కలి? మోకుమునకై తీ వీ యత్న 
మూ ఛరించవలయును, 

“OO: 



దర్భమునకుతగిన శాస్తి 
ఒకానొక "బేశమును ఒక మహారాజు పరిపాలించు 

చుండెను. కాను ఒక గొప్పరాజనియు, చేక ప)జలందణికీని 

ఏకొచ్చకాధిపలి యనియు తన్ను మించినవారు ఎవరును 

"లేరనియుతన లజ్జ సుగ్గీ)వాబ్ధ వే చెల్లుబడి అగుచున్న దనియు 

ప)జలందఆును తన భానిగలనియ్కు అందజును తీన చెప్పుచేత 

లలో మెలగుచున్నారనియు భావించుచు కన్నుమిన్ను శౌలియక 

(వవ క్తించుచుండొను, మూర్తీభవించిన దర్పమాయనునట్లా 

లోకులకోతడు తోచుచండెను, తన చండళాగననములను ఆమలు 

పఆచూద్కు 'శాసనమును అలతిక)మంచినవారిని దండించుచు, 

నిద్వాక్న ణ్యముగ హీంసించుదు హిరణ్యాతుడువలె వ్యవవారిం 

చుచుండెను. అతని పరిపాలన యెడల (ప్రజలు తీవ) అసంత్యృ క్తి 

గలిగియుండిరి. 

ఇట్లుండ ఒకనాడతడు తన "బేళశములోనున్న పండితు 

లందతీని వీలవించి ఓ పండితో త్రములారా! మారందడరు కలనీ 

నాపై ఒకో మహాభారతమును వా)యవ'లెను.ఆరు మాసముల 

గడువు ఇమ్పచున్నాను. ఈ అకుమాసయులు మా వోవుణకు 

మోకుటుంబ పోవణకు నేనే చక్కని వర్చాట్లను చేసదను,మా 

శీమియ బాధపడ నక్క_జలేతు. ఒక వేళ ఈ అరునెల్నలెన 

సిదన చేను చేప్పిన ఈ శా ర్యమును అనగా నాపై భారతనును 
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వా)యుటను, మీరు పూక్తికాపింపనిచో నా జేశమునుండి 

మో రందజిని కుటుంబ సమేతముగా బహిమష్కరించివేసెదను, 

ఏ వాక్యమును బాగుగ నల! ముంచుకొని చేను చెన్పినపని 

చేయుడు _ అని గద్దించి పలికెను, 

ఆ వాక్యములను విని పండితవర్యులందరును భీతి చే 

విన్వాల్నురై కిక్కు_గుమనకుండ నెడలిపోయికి, రోజామయొక్క- దర 

మునకు వారందరును ఆశ్చర్య చకితులై 5. ఏమి చేయుటకును 

వారికి తోచలేదు, ఒక వ్య కీని భారతము వ్రాయుట ఎట్లు! 

అది సాధ్యపడని విషయము కాని రాజాజ్ఞ కావున వ్రాసి bs 

వలెను. (వాయకున్నచో ఇక గంప నెర్తిన బట్టుకోని ఊరు 

వదలివోవలసిన టే, ఇట్టి విపరీత విపత్కర పరిస్థితిని ఎదుర్కొన 

వలనివచ్చిన ఆ వండితె.లందరును ఒకచోట నమావేకయై 

తమలో తాము ఈ విషయమై ఏతర్కించుకోనసాగిరి. చిట్ట 

చివజకు ఒక వ్యక్తిపై మహాభారతము (వ్రాయుట సాధ్ధమగు 

వని కాదనీ నకగినముగ తీర్మానించుకొని ఇారినారి ఇండ్లకు 

చెడలిపోయిరి, 

శాలము గతవజొచ్చేను. దినములు వారములుగను 

వారములు నెలలుగను మారుచుండెను, రాజుగారు. పండితు 

లందతీకిని భోజసభాబజనములను వలనిన పదార్థములను బండ్లతో 

పంవృచుండెను, పండితులకు రాజభోజనములు జరుగుచున్నను 
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నునన్సు మాక)ము దిగులుతో దుఖముతో నిండియుండను, 

గడువు సమిాపించినళొలది వారి చిత్రములు నానావిధములుగ 

పరిభ)నుణ మొందుచుందెను, కింక _ర్రవ్యవిమూగుతె చా కు. 

డినగండముగ రోజులను గడుపు మండిరి. 

ఈ విధముగ ఐదుదూసములు గడచిన వెకుక ఒకనాడు 

రాజా ఆ వండిశులందతేని తన అస్థానమునకు వీలిపంచుకొని ఓ 

పండిశులా లా! నేను చెప్పిన వని ఎంతవఆకు వచ్చినది! నాపై 

మారు (వాయాచున్న భారతములో ఇప్పటికి ఎన్ని పర్వములు 

పూ్తిఆయినపి!వాత నిరాటంకముగ కొనసాగివోవుచున్నడా! 

మోకు భొదన వసతులు బాగుగ ఆభిందచున్నవా! నానిలో 

వైన లోటుబాట్లున్న చో ెలివిన యడల ఇంకను చక్కని 

ఏర్పాట్లు చేయగలను, గడువు ఇంకను వదిరొజాలుమ్యా తే 

యున్నది, కాబట్టి పని చురుకుగా బకుగునట్లు చూడవలసినది 

ఆని పలికెను 

ఆ వాష్టాములను వినగానే పండితులలో వయోవృద్దుడు 

జ్ఞాన వృద్ధుడు ఆయిన ఒకాయన రాజుతో నట్లు విన్నవించు 

కానెను--భూపాల! మో ఆజ్ఞను శీరసావహించుటకై మేము 
సర్వనన్నద్ధులమైయుండి ఒక శుభముహూూర్తమున అందరమును 
కలము కౌగికమును తీసికొని (శ్రీకారము చుట్టికిమి,. కాని 
వెంటనే నూకొక ధర శ్రనంేవహము ఎదురై నది, భారతేములో 
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పంచపాండవులు శాబ్యమును వదలి పండి)ండునంవత్సరమ. లు 

అవవులలో ఉండవలసి వచ్చెను. మరి జేవరవారు రాజ్యమును 

నడలుటకు సీద్ధముగా ఉన్నారో లేదో యనియు ఒకవేళ సిద్ధ 

ముగా నున్నచో ఎన్ని నం వత్సర ములు అరణ్యములో ఉండ 

దలంచిరో అనియు కంకయములు వుదయింపగా మనస్సు తిక 

ముక చెంది వ్రాత నిలిన్నివెచి మోతో ఆ నిమయములు సవ 
దింవ దలంచుచుండగా కాశ తాళియముగా మీరే మమ్ములను 

కజురుచేసిరి, భూనురో త్తమా! మా సంశయములను తీస్పదుం 

రాజ్యమును ఎప్పుడు వదిలెదరో వీఆరణ్యమునకు బోదలంచిరో 
అచట ఎన్నాళ్ళు ఉండదలందిరిరో సెంటనే తెలువుడుి. 

పండిళో త్రముని ఆ చాశ్యములకు వినగనే రాజు 
క ంధించిపోయెను. వీమి వీత్యు తక మియవలినో తోచక 
ఆట్లయినచో ఓ పందితులాళా | నావ ఛారతేము (వాయ 

నక్క_ఆ' లేదు. వెకలిపొండు అని చెప్పికేధాను, పండితులం 

దంలును వారివారి యిండ్లకుపోయి గండము గనచుటచే అనం 

దయుతో చిందులు (తొక్కసాగిరి, అంతయు భగవత్కృపయని 

డలించి నంతుష్టాంకరంగ్నులెరి, 

దర్భము పనికిరాదు, ఆది మహోదుర్గణము, కన్ను 
వింంచినవాకు లేరనుకొని ఆహలకరించి (సవర్శించుట మంచిది 
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కాదు. దుంభదర్చాదులు కలిగి కన్నుమిన్ను తెలియక ప్రవ 
రించిన నారెందజో పతవనమైపోయిసట్లు చరిత) సౌత్యు 
మిచ్చు చున్నది 

నీతి డర్పమను దుర్గుణముల 'నెనరును దరికి 
'చేర్చరాదు. అసురసంవదను పారద్రోలి వవిత జీవిత 
మును గడవవలెను. కాంతిసుఖములకు మార్గవిందియే, 

భక్తివు పము - జ్ఞానఫలము 

భక్తి విశసించి జ్థునముగ నెట్లు పరిణమించునో రాగ 

వాసిష్టమున ప్రన్లోదోపాఖ్యానమున చక్క-గ నిరూవింపబడివది 
ప్రన్లోదుడు తన పూబాగృవామున ఆన్యన్య భక్తితో శీ)మ 
న్నా రాయణుని వూజించుచు, ఢథ్యానించుచు నుండెను. చాల 
శాల మట్లు ఆనవరతేము నారాయణుని సేవించుచునుండ ఒక 

వాడు ఆకస్మాత్తుగ అతని భ్యీయమూ ర్మియగు (భ్రీమన్నారా 
యణుడు శంఖ చక్రి గడాధాకు.ై ప్రహ్హాదుని పుూజామంది 

రమున పృళ్యకు.ముయ్యిను, బహుకాల వాంఛితము చనిరవేర 

(ప్రన్లోదుడు మహదానందభరితుడై విస్తు భగవానుని స్తో తము 



వరమార్థకథలు 569 

చేసాను. నారాయణుకు సంతుష్టుడె వదియైన వరమును కోరు 

కొనుమని (పన్లాదుని యాీశింపెను, పహ్లోదుని కేమి యా 

తోచలేదు, 'వీవరమును కోరుకొందును! ముల్లోకములందును 
అతి శ్రేష్ణమగు వసు వెద్దియో దానిని కోకవ'లెను. జీవ్రనక 
శాశ్వత నుఖప్రొ పీకి సహాయపడునది యేదియో దాని నే 

అఆడుగవలయును. అట్టి వస్తు వెయ్యది 1 ధనధాన్య వస్తునంప 

దలా! స్వర్షభోగములా। శావు అవి నశ్వర నుఖమునే కలుగ 

జేయును, మరి అనంత సుఖ నంపాదకమగు పదార్థ "మేదియె 

యుండును! సర్యజ్ఞాడగు పరమాత్మే ఆ విషయము. లెన్సగ 

"తెలిసియాండును, కావున అతనినే అడి ౫దను.ఆని నిశ్చయించి 

(శ్రీమన్నారాయణునికి నమస్కరించి మహావిభో ! ఆన్ని 
వరములలోను ఉత్తమమైన వర మేదియో తామే యాచించి 

నాకు (పసాదింవుడు అని ప్రార్ధించెను ఆత్తరి విష్ణుభగవానుడు 

బాగుగ అలోచించి 'వ)వ్లాదా! అత్మ సామయెౌెళ్కారము కలుగు 

వరకు నీయందు చక్కని క్లుసవిచారణ కలుగుగాక ఆని వెన్పి 

విను పంతర్ధా నమయ్యిను. భగవానుడు (పహ్లాదునకు నేరులో 

మోయర్మును వృసొడించక, మోతపా ప్పి కి వలసిన బు ద్గె 

యోగము నొనంగెనన్నమాట “దదామి బుద్ధి యోగం ఆను 

గీతావాశ్యము (వచ్లోముని విషయములో చరితార్జమయ్యును, 

ఒక్క ప్రన్లోదుని విమయ మేల, ఏ యే భక్తులు ప్రీతినూర్వ॥ 

ముగ నిరంతరము గెక్వేశ యని న్మరించుచుందుకో అట్టివాంం 
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దిని పరమాత్మ ఇట్టి జాన విచారణాక కిని ప్రసాదించగలడు, 

దద్ద్యారా చారు మోతము నొందగలరు. విష్ణుభగవానుడు 

ఆంత ర్థానమైస వెంటనే ప్రహ్లాదుడు నే నెవరు! ఈ జగత్తు 

ఎట్లు అవికృవించినది! జీవుని వాస్త వస్యరూప మెద్ది! పం చ 

కొకములనుండి ఆత్మను చేపుపరుచుట ఎట్లు: ఈ ప)కార ముగ 

తత్త్వ ఏ వేచనమునేోనీ, దృశ్యరూప ఆవరణచే కప్పబడియున్న 

దృక్స్వరూపమగు ఆత్మను బాగుగ తెలీనికొని ఆవరణ భంగ 

మొసక్సుటడ్యారా అట్టి ఆత్మను "లెన్సగ నాక్రాత్క-రించుకొని 

జీవన్ము ర్తు౫ నిరతిశయ నానందము నొందెను, ఈ ప)కారముగ 

ప్రళ్లోదుని _కెవల్య(పా_స్రికి అతని అనన్య భక్తియే మూల 

శారణమై యాన్నట్లు విజ్ఞులు శెలిసికొెనగలరు. గాబట్టి సాధ 

కులగునారు భ కిని అధారముగ తీసికొని తద్ద్వారా ఛగవదను 
గవాముచే శ్ఞునము (బుద్ధియోగమ్యును బడసి అట్టి జ్ఞాన 

మునే న్వథ్యకాప సాశూక్మాకమునొంది తరించుట శ్రేయ 

స్య్కరము, ఇదియే. ముముమయువునకు చక్కని రాజమార్లము, 

వీరి, భర్తిచే జ్రానము లభించు శా వున 
మోక్షపా ప్పి తై జీవుడు భక్తిని చక్కగ అభివృద్ధివణచు 
కొనవలయును, 

“అ 



ఆపాఢభూతి 

ఒగానాక ఊరుబయట ఒక ల్మకమము కలకు. ఆందొక 

సాధువు నివనసీంచుచు తేన తపోధ్యానానుస్థానములను గావించు 

కొనుచుండెను. అతనికి కొందలు శిషుర్ధలుకూడ నుండిరి, 

వారందరున్ను గుకువుయెడల అపరిమిత విశ్యానను కలవారై 

గోజ్ఞాళ కులతో అళనికి నేవ సలుపుచుండిరి. ప్రతిదినము 

గురువుగారు ఉన కాలమున నే న్న్మిదలేచుచు, తక్కి-నవారినికూడ 

లేవుచు పా్రాఈకాల సామూహిక (ప్రార్థనా పాశాయణాదులను 

గావించుచు, తాను సత్ప్రవ రన కలిగి తక్కి-నవారినికూడ 

నచాదారవరులుగ తయారు చేయుటలో మిక్కుటముగ 

తోడ్చుడుచుండెనుం 

ఇట్లుండ కొంత కాలమునకొక నూతన శిష్యుడు గురుజే 

వునకు సేవబేసి తరిందయట్న ౩ అవకాశము కొఆప అభ్యర్థించు 

టకుగాను ఆకనుమునకున చ్చి గురువునకు ప్రణామం'మొనర్చి 

యిట్లు పాభీయవడెనువాహోత్మా 1 దుర్భరమైన ఈగంసార 

జావాగ్నియందు కుమిలిపోవుచు దిక్కుతోచక. పరిభ)మించు 

చున్న న్నాపె తేమ కరుణా కటాతు వీతణములను ప్రసరింప 

శేనీ ధన్యునిగ చేయుడు. ఈ భీకర నంసాఠ నంకటములనుండి 

నన్ను రక్తీంచి దకికి జేర్చి దివింవుడు, జేవా! బహుకాలము 

నుండి గుకువుకొఆ కె అన్వేమించుచు
 శివ్యసృృత్తాపవోరులగు 
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సద్గురువు యచట లభించునా యని వెదకచు అదృష్టవశాత్తు 

మిమ్ములను కనుగొని, నా యళఖీష్టము "నెర వేరినదని లోలో; 

సంకసించుచు తమ పవిత) సాన్నిధ్యమున నా శేవజీవితమున 

గకుస దలంచి యిచటికి వచ్చినాను. "జీవా! ఆర్త తాల 

వరాయిణులును శిమ్యసంళాపవోరులును ఆగు తమరు న్నా 

కృపా దృష్టిని వర్షి ంచి, తమ ఆ శేమములో నాకు స్థానము 

నొసంగి తమ సేవాభాగ్యమును కలుగచేయవలసినదిగా విన్నమ 

కనై ప్రార్థించు చున్నాను, నా పార్థనను కాము ఆంగీకరిం+ 

తమ భవ్యగదుప 'జేఠములచే కన్ను కడ శ్రేర్చగలంని అశింద 

చున్నాను, అని అంజలి ఘటించి విభేయుగై. (పాక్థింప అత! 

వినయమునకు భక్షక ద్ధలకు అచ్చెరువొంది గుద జేవుడతని! 

తన అశ )మములో అంశేవానీగ చేర్పుకొనాను. 

అప్పటైనుండియు ఆతడు గురువునకు సచ్చిష్యుడుగా 

నటించుచు కాలము గడుఫుచుండేను, ఒకనాడు గురువుగార 

శివ్యబృ్బందముతో గూడ ఒక గృవాస్టుని యింటికి భియ.ై 

వెడలి, భితు పూరి అయిన వీదప శిమ్యన మేతీముగ గురుని 

యింటినుండి బయటకువచ్చి అఆశ)మమునకు పయ నమగుచ 

కొంతదూరము నడచిన వీమ్మట మార్గమధ్యమున నూత 

శిష్యుడు గురువును అవి యిట్లు పలికెను _ మవోళ్ళా!నావల? 

గొప్పఆపదారము బరిగినడి, మనము భిత చేసిన యింటినుం/ 
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బయటకు వచ్చుచుండగా ఇంటిచూూరున "వ్రలాడుచున్న బూజు 
న తలకు అంటుకొనినడి, దానిని నేను గమనించేదు.ఇఫుడు 
చేనాచుకొ నగా నాతలప ఆ ఖూజా అంటియున్నదిః ఇదిగో 
చగాడుడు! ఇది మనకు చెండినదికాదు.ఆ యింటి యజమానిధి 

ఒకరి వస్తువు మజశీయొకరు గ్రహించుట మంచిది కాదు, ఆది 

ఛ్రేయము [దొంగతనము] అను దోపముక్రింద వచ్చును, 

తమనంటి వారికి ఇట్టె ధర్మములు ఇలియనివిశాదు ఇంటి 
యజనూనికీ చెందిన ఈబూజును జీను అన్యాయముగ పరి 

గ్రహించుట. పాడిశాదు. ఈ సని ౧ శీవియు మనస 
రించ్రుట లేదు. కాబట్టి గురుజేనా చేనివుడం సుగుస జోయి 

ఆరని సొత్తును (బూజును) అతనికి స్వాధీనము చేసి వచ్చెదను 

అని చవ్పి ఆ నూతన శీమ్యుడు రివ్వున పరుగ™ా త్రి పోయెను, 

ఈ నంధుటేనజే గుఠు'జేవున కాతినివై సకిపూర్ణ విశ్వా 

నము వర్చజెను, పరులసొత్కై ఏమియు ఆతడు తాకడను నమ్మ 

కము కుదికెను, కొంతకాలము గడుదిన్ల వమ్మట ఓక నాడు 

గురువు తన యొద్దనున్న సెండీ పొన్ను గల కమండులువును 

(బహుమూల్యము కలదానిని) విళ్యానమువే నూగకన శిమ్యున 

కొప్పుగించి వదియో కా ర్యార్థము బయటకు వెళ్ళిను. దిరిగి 

వచ్చి చ్య్తూచుసరికీ శివను లేడు. చెండి కమండులువులేదు, 

శివుడు కముండులు గహ సలాయనము చిత్తగించెను 
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ఆలేడు సచ్చిష్కుడుగ నటించిన పచ్చి మోస గాడని గుకువవుడు 

(గ్రహించి అశ్చర్యచకిత.డయ్యెను, అ నూతన శిష్యుని వేర 

ఆహౌఢఖూకీ. అప్పటి నుండియు అహిఢళూకియను పదము 

మోనగానికి పర్యాయసదముగ లోకమున వాడిబడుచుం డెను 

నీతి ; మోసము, తవటముః అవ్యాయము 

అధర్మము మున్నగువావిని ఎవరును దరికి జేర్చరాదు 

చితృజుద్ధి వవితిత, దైవభక్తి మొదలై వని గలవాని! 
— అ దు న Gey 

మోక్రసామాజ్యముప పముచిత స్థానము లభించగలదు. 

నిరభినమూనము 

ధరాోద్ధరణకొ ఆకె నువసీయులు ఆదటచట జన్మించ 
చుందురు. జారు తను అనుష్టాన (పొొల్యము చేళను తీవ 

తవకశ్ళ_క్తిచేగను, తము దివ్య (వహోధనులచేకను మానవాళి 

నీఠరిమాగ్గమున, థర్మమార్లమున నడీవీంచుదురు. ఆను ష్ట్రా 

పూర్యక్షములగువారి మహత్తర బోధలమే _్రఖావితుశై 

కునూార్లమును విడనాడి ధర్మపథమున పయనింప నుద్యూ కుల) 

దుకు (క్రీ గురునానక్ అట్టి ధర్మోద్ధరణకీలురిలో నొక? 
వీరు సీక్కులకు మఠ గురువు 
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గురునానక్ గొప్ప గైవభక్తుడు. ఒకో పర్యాయాము 

కొలత పాతితో ఛాన్యమునుకొలుచు సంఢర్భమున వీక్, దో 

లీన్ (ఒకటి, "రండు, వవాడుం) అని చెప్పుచు పదునోాడున 

సారి కొలుచునవుడు తేరా (పదమూడు) ఆని పలికి, మరల 

ఎన్ని కొలిచినను అజే పనమును అనగా తేరా, కేరా, అనియే 

ఉచ్చరించుచుండెను. చుట్టు నున్నవారు సంభ్రామచిత్తి క 

తిలకీంచుచుండిరి, *కేరాాఆనగా సీవాడను అని అర్థము క్రీ 

"జీవా! నేను నీవాడను, నీభక్రునను అను భానము ఆతృతీ 

నానక్ హృదయనులో ఉదయింప భక్తి పారవక్యముళో 
అజే వదమును మరల నురల చెస్పదొవౌను. 

అట్టి పంమ భక్తుడును,ధర్మోద్దరణ కీలుడునై న నానక్ 

తన జీవితమంతియును పరోపకార కార శ్రిములంచే విసియోగించి 

కృతకృత్యుడదయ్యెను. 

ఒకనాడు నావక్ తన కుమూరుని వెంటజట్టకొని తన 

మకఠకమంతయు తిరిగీ మూచచు గోశాలవద్దకురాగా అస్థలమం 

తయు చాల ఆపరిశుభ )ముగానుండుటంజూచి తనకమా రునితో 

చానిని శుభము చేదువలసినదిగా అ ే శించెను, కాని తండి) 

మాట నతడు పట్టించుకొనలేదు. చేవోశ్టిమానము ఆడ్డువడెనుః 

తన గౌరవ పితిష్టల కడిభంగకకమని తలంచెనో, ఏమో, ఆ 

పనికి అతడు వూనుకొనలేదు. నాగర్ వాక్యములను (కనే 
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యున్న ననాక్ శిష్యడొరడు విని "వెను నెంం'నే వడ 

కొని చీపురుకోక్ట చేర్చ కోని గోశాల యంతయు 

ఊడి, కడిగిన చెను, శిష్యుని నిరహఎకారమునుక 

మును, గురుభ కీని జూచి నానక్ లోలోన చాల గ 

ఇట్టుండ కొంత కాలమునకు మళళంబంధ బా"! 

విడుదల పొందుటకై గురునానక్ యోచించుచు , 

మును ఎవరికో న ఒప్పచేస్పదలంచి అందులకు తె, 

ఎవరాయని ఆలోచించుచుండెను. నానక్ తనయుడు 

వవవి వచ్చునని ఊహించుచుంగోరు, కాస నిరాడం 

ధర్మనిరంతుడై, శార్యదక్ముడై, గురుసేవాపరాయ 

తన శివ్యునకు- ఇదివరలో గో కాలను శ్చ భముశోకి 

నానక్ మకఠాధీ పత్యము నొసంగి తన ఉ_ైరాధికారి? 

ఈ వార్త చెవికోపడగనే నానక్ కోమాగు 

తేన తండీ యొద్దకు వచ్చి నాన్నా! మళాధి కారము 

ఇవ్వలేదు అని పిళ్నింవ, గోశాలను భాగుశేయ 

లోకము నెట్లు బాగుచేయ గలవు! అని మందలించెను 

మును వినగానే కుమారుడు నిరు త్తృరుకెపోయెను. 

పాటు గ్రహించి సిస్టపడేను. 
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వీరి, గర్వాహంకారములకు తలౌంబిలి మమొసంగి 

సేవా భావమును పెంపొందించుకొవి, నిరభిమాను లె 

యుండువారు లొకిక, అ ధ్యాత్మ క్షేత)ముల రెండింటి 

యందును కోధించు దురు. అట్టేవారు తాము తరించి 

యితరులనుగూడ తరింవజేయు దురు, 

ఒకానొక గాిమములో ఒక తిండిపోతు కలదు,అశనికీ 

కొడు వే కి లానము, ఎక్కడ విందులు బరుగు శా, 'ెండ్లిభోజు 

చనులు ఎక్క-వ తటన్టించునా యనిఆవార్ని కములు ఆల్"చించు 

వావతడు జివ్వాపై గంయమము లేక భొబ్వపడార్ఞ మేజేది 

కనివీంచినా, వేళాపాళా లేక దానిని అరగిందువాడు, ఈ (పకా 

రనముగ అధిక భోజనమును సేవించుచు కరీ ముయొక్క- 

స్థాల్యమును "పంచుకొని, పని పాటలు లేక, ఇంటివద్ద కూర్చొని 

గోళ్లుగిల్లుకొనుచు, తిండినిగూర్చి రాతింబవలు చింలెంచుదు 

కాలమును వెళ ఇబుచ్చుచుండను. 

ఇట్లుండ ఒకనాడు అతడు అకస్మాత్తు ఇంటినుండి 

బయలుచేరి ఊరిబయట దూరముగ గల ఒక చెట్టు క్రి ౦ంద 
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కూరని జపములు, వ్రతములు చేయుచు బ్రవ్మా జేవ్రని 

గూర్చి తపన్సు చేయ మొదలు "పెళ్రైను.ఆదిదూచి ఊరవారం 

దజు ఆక్చర్యచకితులై ఈ లిండివోతున కింత భక్తి వైరాగ్య 

మేల కలిగెనని సంకయావిష్టులె యుండిరి, ఈ శపస్సునకు 

శారణమేవి! యని అతిని నకుగుటకు నారు సావాసింపలే॥ 

యుండీరి, 

ఈ ప్రకారముగ కొంతకాలము గడచిన వీమ్మట ఒకా 

నొక దినమున బ్రహ్మ 'బేవు వతనికి (పఠత్యతదైం ఓయీ! సీ 

తపస్సుకు ముచ్చిలిని. ఏదైన వరము కోరుకొనుము ఆని పలు 
కగా తిండిపోతు మవోప్రభో। నాకు పరమేమయు అవసరము 

"లేదు, వరము భొజికే. చేసీ తపన్సు వేయలేదు. ఒకానొక 

ధర్మనం'జేహను నాకు కలుగగా, దానిని తీక్చునారు తమరే 

యని (వగాఢనుగ విళ్యనించీ ఈ ప్రకారముగ తన్ముగూర్చి 

తపన్సు శోసితీని, మహాక్మా! నానంజేవామును తీర్చి నాకు 

చిత్తశాంతిని కలుగ జేయ వలనీనదిగా సాగక్టించుచున్నాను _ 

అని విన్నవించుకొనారు. తదుపరి వారిరువురి మధ్య ఈ క్రింది 

విధముగ సంభావేణము నడ వెను... 

బవ్మా దేవుడు ఏ నాయనా! ఏ విధమగు ఆభ్యరతరము 'లేక 

నీవడంగ దలంచినది అడుగుము సీ సంకయమును 

దీర్చెదనుః ' 
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తింకపోతు '_ జేనా! ఈ సృష్టి యంతయా గావించినది ఎవరు 

ర జ్ 

రం ;- అయితే మనుష్యుని కృషి చేసినది ఎవరు! 

అ చేసే 

డం :_ మునుమ్యుని తల ఎవరు సృష్టీ చేసినది! 

అ= చేనే కదా! 

తిం ;- నుహావిభో! ఆ తలలో రెండు కండ్లు పెట్టినాకు,చాల 

బాగున్నది. రెండు చెవులు పెట్టినారు,చాల బాగున్నది 

రెండు ముక్కురంధములు పెట్టినారు, ఇంకను చాల 

బాగున్నది, కాని ఒక్క_నోరా! రామ, రామ! అన్నీ 

కండు రెండు పెట్టి నోరు మాత్రము ఒక్క-టి 

మాత్రమే పెట్టుట నా దృష్టికి సమంజగముగ తోచుట 

శేదు. ఒకేచోట నెలకొల్పబడిన వస్తువులు సరినమాన 

ముగ ఉండుట ఛావ్యము కదా! అయినజేవిటో ఆయి 

నది, కసీనము రాబోవు సృన్ట్రియండై నను ఈ విషయ 

మును తేమరు జ్ఞ_ప్తయందుంచుకొని తలలో రెండు 

నోళ్ళు పట్టి ఈ చిన్న మార్పును తలయందు చేసిన 

గాగుండునని తోచుచున్నది. అపికారముగ రెండు 

నోరులుండినచో నా బోటి అధిక భోజనపరులకు 'చాల 
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అను కూలముగా నుండునని నామనవి, మహాత్మా! శో 

వివషోయము నా దృష్టిలో అత్యిధిక (ప్రాధాన్యత గలదెగా 

నుండుటంబట్టి దానిని తమ దివ్య చి తృమునకు శేపళనని 

బహుకాలము నుండియు కలంచుచున్నాను జీటికా 

శుభఘడియ తటస్థించినది శాబట్టి నుహాకోయా] నేను 

సూచించిన ఈ విషయమును తమరు దీర్జ్యముగ 

యాచించి ఆ (వ్రశారముగ వేయప్వార్థన, 

బ్ర == ఓయీ! ఈ సంగతి నాకు వెలియక పోలేదు. బాగుగ 

యూచించియీ ఒక్క నోకు "పెట్టికిని, ఒక్క నోకున్న 

వ్వుడే ఊపిరి తిరగకుండ జనులు తినుచుండగా ఇక "రెండు 

నోరులున్నచో చెప్పవలెన-? ఒక్కనోరున్నప్పుడే 

చెడవాగుడు వాగుచుండగా ఇక చెందునోరు లున్నచో 

వేటుగ చెప్పన లెనా? కాబట్టి మిళతాహగ్గము , నేవించ 

వలేనని, మిరభానణము గావింపనలెనని ప్ర జలకు 

ఉద్యోథము చేయుట భొఆకే ఒక్కనోరు వర్చాటు 

= 2 వోసితిని, ఇప్పటికైనా లెలిసికొని బాగుపకుము, అధిక 

భోజనము ఎవరికినీ మంచిదికాదు. దానివలన ఆరోగ్యము 

చెడుటయే కాక పరపాణియోక్క- ఆవోరమును 

శస్కరికచునట్లు శాగలమ. 
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చిం, మవోత్మా! చక్కగ సెలవి చ్చితిరి.ఇళ మోదట తమరు 

సెలవిచ్చిన (వకా"ము మితభోజగమే ఆలవాటు చేసి 

గొ సాదన 

ఆ వాక్యములను విని (్రహ్మ దేవుడు సంతోసనించి 

అంతేర్భాన మయ్యెను, 8ిండిబోతు ఇంటికి వెళ్ళి మితావోశమును 

అభ్యనించి శాగుపడేను, 

పఏీతి;. ఆహారమును అధికముగ భుజింవరొదం 

మితాహారమును సేవించుచు, ఆరోగ్యమును జ్యాగ్రతగ 
శాపాడుకొమచు దై_వచింతన చేయుచు జీవితమును 

ఆనందమయముగ చేసి కొనవలెను. 

మనో నైర్మల్యము 

టశానోళ పట్టణమున ఒక మహోరాజు కలడు, అతనికి 

“లెక్క.లేని సంపదలు కలవు, ఆకాశమునంటుచున్న రాజ్యప్రాసా 

దములు పెక్కుగలవు, రాజభోగములన్నిటిని వాగుగ అను 

ఛభవిందుచు ఆతిడు సోయిగా. శాలశోపను చేయుచుంగాను, 

ఇట్లుండ ఒబకనా వలని కొక విచ్మిత నంశల్పము కలీగినడి తన 

చిత)మును చ్మిక్రశాకులచేత గీయింపతేని అద్దానిని చూచుకొని 

అనందించవలేనను కుతువాలమాళనికి జనిం చెను, 
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వెను వెంటనే ఆతకు తన మంతిన్నంగవుని విలివింది తె 

"జేళమందలి చిళ) కారులందతీనిరప్చీంచి వారితోోఓచ్చి తకాకు 

లారా! ఇప్పటికీ మీ జీవితకాలమున ఎన్ని యో చిత)ములను 

మిము గీసి అఖిండఖ్యారిని బడసినవార్వైరి, ఇవుడు మీకు నా 

మొక్కల చ్విత్రమును గీయవలసినది. నాన్యరూప మెట్లున్నదో 

బాగుగ గమనించి అజే విధనుగ గీయవలసీనది. వమ త్రము 

మాక్చడండరాదు, ఈ త్రమచిత)ిమునకు సముచిత పారితోమి. 
కము ఒనంగబడగలదు, 

అవాళ్యములు వినగనే చ్మితకారులందలు ఓకాజూ! 

మూముంకు కొద్దిసేపు జసీరులై. యుండుడు,మోయొక్క- రూవు 

శీఖలన్మియు మేము బ్యాగక్కిగ గురు పెట్టకొందుము ఆ 

తదుపరి ఇండ్లకకెళ్ళి సావశాకముగ చిత)మునుగ్ని తీసికొని 
వచ్చెదము? అని పలుకగా రాజు అందులకు సమ్మతించి సింవో 

ననమ్బుపె కొద్దిసీవు నిశ లముగ గూర్పుండెను, చిత)కారు 

లందకు త జేరదృష్టి కో ఆకనివంక చరాదుచు ముఖ్యమైన గుర్తు 
లను కాగికమ్ముపె వాసికొని వారివారి ఇం డు చెడలిపోయిరి. 

కొంతశాలమైన వీదప చి త) కారులు బక్కొ.క్క_రు 
తాము (వాసిన చ్మితమును తీసికొనివచ్చి రాజుకు చూావీంద 
దొడగిరి కాని ఒక్కొక్క దిత)నుః చూసినవుడు రాజు తన 
ముఖమందలి అంగములను ఒకింత కరల్పుచు, బిక్ళతరూవము 
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జాల్చుచుండ రాజుయోక్ష్మ_ ముఖమునకును చిత్రకారులు 

చిత్రించిన మ ఖమ నకు సంబంధము లేషండిను. “నా ముఖ 

మును ఉన్నది ఉన్నట్లుగ మిరు "వేయలేదు. నేను ఉన్నది 

ఉన్నబ్లుగ మిరు వేయలేదు, నేను ఉన్నది ఒక రకముగను 

మోరు 'వేనీనది మజియుకి రకముగను ఉండుటవలన మొ 

చిత్రములు నాకు ఏమ్మాతము నంల్కెవ్హికరములుగ లేను. 

కావున పోయి మరల బాగ్రతగ చేసికొనికండు” అని వారందో 

టీని నుందలించి పందీ_వెచెను కొంతకాలము గడచిన వెనుక 

చిత్రకారులు తాము ఎంతయో శ్రద్ధతో, ఓవికతో. వేసీన 

చిత)ములను నరల లెచ్చి రాజుకు మాకీంచగా ఆవుడు కాజు 

పూర్వము. వలానే తన ఆంగములను ఒకింత మాగ్చుచేయుచు, 

కడల్పుచుండ రాజా స్వరూ వమునకును, చిత)మునకును 

పోరికయే లేకుండెను. కావున రాజు వారందటీని మందలించి 

పంపివేసెను. నారు (వ్రాసి తెచ్చిన ఒక్క-చిత)ముకూడ పోలిక * 

శేనందున అవి ఆతనికి రుచించ కంకోను.ఈ వివయమి కెలిసిన 

ఒక మహో వివేళవంతుడగు చిత్రకారుడు రాజుకు తెగిన 

పాశము బోధించవ లేనని నిశ్చయించి ఒక అద్దము, తీసికొని 

శాజాయోద్దప వెళ్ళి "రాజా! మిచ్యితమును బహురమ్యమిగ 

గీసీతిని, మారెట్లున్నారో అ జేవిధముగ చాకృచక్యముతో గీసీ 

"కెచ్చితీని. చూడుడు, అని అద్దమున్గు షాపె్టైను, రాజా 

మూమూలు పద్దకిలో లేన అంగముల్లను ఎమార్చుచేయగా? ఆ 
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మార్చు అద్దములో అేవిధముగ గోచరించెను. రాజుాయుక్క- 

వప్పులు ఆ ఆద్దమువద్ద ఉకళలేదు. ఈ వ)కారముగ ఆ చిత) 

శారుడు తోని శై ఆని రాజుచే అనివిం చగళల్లెరు,ఆ చిలి కారుని 

"లెలివికేటలకు రాజు చాల నంతోవించి కగినరీతి అతనిని 

సన్మానించి వంనీవేసను, 

సి అద్దము ఆశినిర్మ లముగా నుండుటంబుట్టి ఎమట 

నున్న వస్తువును ఉన్నది ఉన్నట్లుగ చూవ్రను.అశ్లే మనన్చును 

ఆద్దమును రజోగుణ తమోగుణ రపితముగను దున్నంస్కా-ర 

దుర్భత్తి వర్జికముగను నొనర్పెనచో అట్టి అద్దమువంటి శుద్ధ 

నునన్సునందు అధిష్ట్రానమగు పరమాత్మ చక్కగ ప౭వించిం 

చును. (వత్వమముగ గోచరించును. ఆదెయీ ఆత్మసాక్షాక్ళా 

రము, అదియీ బజ్య్మోనుఖూతి. శాబట్టి బ్రవ్మా న్యాభాత్కా-ర 

రూపమోయమునకు నిర్మల మనస్సు అత్యావళ్యకవైం యున్నది, 

జల్ యక్ష(పశ్న 

ఆది మహాభోరతకాలముం పొంతేవులు అరణ్యవాసము 

జేయు దుండిరి, ఓనాడు ధర్మరాజునకు దావాము కలుగగా 

భీముని రీలిచి నాయనా! నమూసములో ఒక చక్కటి నరో 

వరము కలదు. దానిలో నిర్మలమైన జలమున్న ది నాకు 

డావహము కలుగుదున్నది ఇదిగో ఈ పాఠ) తీనికొనివెళ్ళి 
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అ నిర్మల జలము తీసికొనిరా! అని చెప్పి పంవించెను, ఆగజుని 
వాక్యమును శిరసావహించి భీముడు ఆ పాతను తీసికొని 

నరస్సువద్టకు వెళ్ళగా ఆచట నాక యముడు (గంధర్వుడు) 

శానువించెను. భీముడు గరి న్సుగుండి బలమును 2 కొనబోను 
చుండగా అ యత్ష్సకతినిని వారించి ఈ ప్రకారముగ "'సాచ్చ 
రించెను_ఓయో! ఇది నాకు వెందిన సరోవరము, నా యను 

మతి లేక ఇందెవకును సీరు ముట్టరాదు. నేను కొన్ని ప్రశ్న 

లను అడుగుదును,వానికీ సమూాఛానము చెవ్పినచో మర్యాదగా 
సీకు తీసికానిపోవచ్చును. అట్లు కానిచో నీవు క్రిందబడిమూర్భ 

పోవుదువు. 

శాని యశ్రుని వాక్యములను భీముడు పెడచెవిని బెట్టి 

జలమును గ్రహింవబోగా యశనుుని బ)శామముచే ఆకేడు 

కి)ందబడి దురార్భృపోయిను, యుధిష్టీడుడు భీముని రాకకై 

వాలసీవు వేచియుండ్మి ఎంత'సేవటికి రానందు చే అక్ష్చర్య 

చకితుడై రెండవ సోదకుడై స అష్టనుని బిలచి భీముని యోగ 

'శేనుములను కిలినీకొని (తాగుటకు సీరు శెమ్మని "చెప్పీ 

పంపెను. అక్టునుడు సరస్ఫుయొద్ద “శీగగా  మునుపటివలెజీ 

ఆచటనున్న యవీడు అశేనిని అడ్డుపెట్టి కానడుగు వక్నలకు 

బవాబు చెప్పినగోని నీరు కాక? వ్యననియు ఇెప్పీనచో మర్యా 

దగా నెళ్ళవచ్చు ననియు, "లేకున్న ఆరని సోదరునివతె మూర్చ 
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పోపీలనివచ్చు ననియు 'గద్ధించి పలికెను, కాని అగును డారని 
హాక్యములను లశ్య పెట్టక' పాత్రతో నీకు గొహింప బోవు! 

చండ యతస ప్రభావముచే మూర్చృవోయెను. 

ధర్మరాజు చాచి మాచి ఎంతసేపటికి పోదరులు రానందు 

వలన, ఏమి జరిగినదో శెలినీకొనివచ్చుటకును పాతితో సీశు 

శెచ్చుటపను, తక్కిన ఇద్దయు సోదపలను గూడ పంపెను" 

వారికిని ఆదియే గతి గంభవించెను. శ పీశారముగ సోదర 

లందజును సరోవరము చెంత మూరృపోయియుండిరి.. ధర ] 

రాజునకు పరిస్థితి అంతుపట్టలేదు, సంభ)మ చేతన్కు_ డై తోడజీ 

గరన్సు యొద్దకు పయాణము క్ పై ను, జలానయమును 

నమోవించగినే అచట ఒక యముడుండుటయు, న లు గురు 

సోదరులు క్రిందపడి మూర్చసోయియుండుటయు గమనించెను, 

పూర్వమువలెనే యుడు థర్మరాజును వారించి 

"'ానడుగు వక్నలప సమాధానము చెప్పనిచో తమ్ములకు 

వరిగిన శో న్నీ జరుగగలదని హెచ్చరించెను, కాని థెర్మురాజు 

మూర్తి భవించిన ధర్మమే యగుట చేతను, తమ ఆను సుగుణ 

మును ఉగ్గుపాలతో రంగరించి చిన్ననాటినుండియు చేవించి 
యుండంట చేరను, యుడు వాక్యముల చే అదరక "చెదరక 

అేశ్లమునకు లోనుగాళ, నీకి పజ్ఞాడై ఓయీ! నీ వడుగ దళం 
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చిన విశ్నలను అడుగుము, నాకు 'కెలినీన నమాధానములను 
చెప్పెదరు అని (పళాంఠవదనురై. గంభీకముగ బలి"కెను, 

తోడనే యతుకు ఆధ్యాత్మ విద్యకు సంబంధించిన 
అనేక ప్రశ్నలను అడిగాను అన్నిటికీని ధర్మరాజు చక్కటి 
నమాధానములను చెప్పెను, యమయుడడీగిన పళ్నలలో ఇది 

యొకటి - పృవంచముతో అక్చర్యుకరములైన విషయము 
"లెన్ని యూ కలవు. కాని అన్ని టికం కును మహాఆిశృర్యకర మైన 

వివయమేది! ఆంద్యులకు పాండవాగ)జుడు ఈ (పకారముగ 

సమాధాన మొనంగెను, 

అహన్యహవి భూతాని 

గచ్చన్నీహ యమాలయం 

"శేషాః స్థావర మిచ్చన్సి 

కిమాళ్చర్య మతః నరమ్, 

ఉప్ప్రత్రిరోజు అఆనేకమండి యమసదనమునకు పోవు 

చున్నారు (చనిపోవుచున్నా రు, శాని తక్కి-నవారు మేము 

మాత్రము ఇచటనే స్థిరముగ నుందుము, _ ఆని భావించుము 

ఉందును. ఇది అన్నిటికంకును పరమాశ్చర్యకర్శమైనది,” 
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ఈ ప)కారముగ థర్మరాజు వెవ్పిన వివిధ వృత్యు శ్ర 
రములను సావధానముగ అకర్షి ఆచి యముడు ఫపరభూశంద 

భరితుకై ధర్మరాజునకు ఇ పొనుటకు అనుజ్ఞ యిచ్చు కేకాళ 

తక్కిన నలుగురు మూర్భనుండి "లేవి ఆతని వెంట వంపను 

వీతి:._. ధర్మరాజు యొక్క ఆనువమబోధను 
అలకించి జనులు విజ్ఞత గలవారై శరీరము క్రణీకమని 

వమ్మి, ఆది యీంవాటిక్తైనను విలయమై వోవునని 

నిశ్చయించి శాశ్వత నరమాత్మ యెంక్క సాక్షాత్కారము 

కొటకై అహేర్ని సములు గొవ్ప [వయత్నములను 

ఆచరించి తరించ వలయును. 

గురు భక్తుడు 
ఒకానొక వశాంఠతవ) జేకమున ఓక చక్కొ-ని ఆశ) మము 

కలదు, అది పట్టణ పా)ంతమునకు సుదూరమున నుండుటచే 

జననమూహములు ఎక్కు_వగా చేరుటగాని, “కేకలు వేయుట 

గాని, వాహనముల శబ్దము వినివించుటగానీ వమియము ఆచేట 

లేదు, వాతావరణము కలుపీతముకాక నిర్మలముగా నుం డెను 

బకవై వు గగన చుంబితములగు ఎత్తున వర్వతములుఒక' దై వు 
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స్వచమైన జలముతోగూడిన గొప్పనరోవరము ఆ అక)మము 

నప కోళ్లను కల్పించుదుండెను.. ఫలప్పృప్పాదులతో గూడిన 

చమువాపృక్నిములు కనులకు ఇంవుగా నంజెను, భక్తులు 

ధ్యానాదులను కీలించుటకును, అధ్యాతి క సాధనలు కావించు 

టకును అచటచట వృకుచ్భాయలందు చక్కని ఆకుగులు కట్ట 

బడియుండెను, సాధకులు వాసిపై కూమ్బుండి దృళ్యమువై ఫు 

నకు డృృష్టీని మరలింపక మనస్సును అంళవ్మఖ, "మొనర్చి పర 

మాత్మియందు శేంద్రకరించుచుందుడు. ఆకలి ఆయినవుడు 

శందమూలముల్తు ఫలములు భశ్సించుదు అచట సాధకులు 

పావంచిక వ్యాయోవాముల్నపె వమాతి?ము మనస్సును పరు 

గీవనీయక అహర్నికోములు అక్మచింతను ఛ్యానాద్యనుష్టానము 

లను శీలించు కాలమును సద్వినియోగ పజచుచుందుకు, 

ఛ్యానాదొలు విరమించిన పిదప ఇక స్వాధ్యయనమందు 

(వమేించి ఉవనివతె. లు, ఛగివద్గీతి ముద లెన సద్దగంధములను 

పరిశీలించుచుందురు. అ తదుపరి ఆ శ్రమవాసులందజు ఒకచోట 

ననూ వేశమై అధ్యాత్మిక విషయములనుగూర్చి పరస్పరము 

చర్చించుకొనుచు నుందురు, వ్నవెన శేలియని అంకిములను 

అడిగి తెలిసిగాందురు, ఇట్టి సత్కాలత్తేపముల వలన వారి 

మనస్సు ఆన్యత్ర పోవుటకు అవకాశమే లేనందున శాక్యతి 

సరమాత్మయంచే లగ్నమగుచుంగను, 
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ఇట్లుండ ఒకనాడు సాయర్మతే భవుయమున కీఎ్య్యలం 

దటిని సమా వేశపఆచి గురుజేవుడు, సాధశయందు సామాన్య 

ముగ జనులకు ఏయే (పతిబంధకములు ఎదురగుచుండున్నో 

వానిని ఆధిగమించుటకు అవలంటెంచనలనిన వద్ధతులేవియో 

చక్క-గ విశదపజువెను, కొందలు భక్తులు గురువు చెప్పిన 

కీలక విషయములను వు_స్తకములలోనికి ఎక్కి-ంచుకొనిరి. గోస్ట్మి 

ఆంతయు ప్లూలర్తికాగానే శాంరీమంఠ)ముల ఉచ్చారణతో 
ఆనాటి నమా వేకము విసర్జింపబడెను- 

అవుకు గురుజేవుడు అంకేవాసులతో * నాయనలారా! 

(పకృతి సౌంధర్యమును వీక్రీందుటకున్క భగవంతుని చిద్వి 

లాననముకు చూచి అనందించుటకును ఉద్యానవనమునకు 

బోదము రండు” అని చెన్సి ఆ శిమ్యులందతిని ఆక)మసమివ 

మునగల ఉద్యానవనమునకు రీసికొనిపోయికు. అచట రకరక 

ములై న వువ్చములు చక్కగ వికసించ సుగంథనును వెదజల్లు 

చుండెను. తులసినవమునుండి పవిత్రమైన పరిముళం నిలువై పుల 

(పోరించు మండెను. ఆత్త గువుచజేవుడు వికసించిన ఒక గులాబి 

పువ్వును చూచి, దాని రచశావై చ్మిత్యమును గాంచి ముగ్ధుడై 

సృష్టిక_రృయొక్క- అపారశ క్కి సామర్థ్యమును తలంచుకొని విన్నీ 

తకై, అవున్నుమును మెల్లగ కోపెను, ఆకోయుటలో పొద 

పాటున దానికి ఉన్నముల్లు గ్రచ్చుకొనుటనే చే లినుండి 
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రక్తము కారదొడగాను, అదిచూచి శ్ష్యులలో కొందటు గుడ్ల 

చీలికతో అ చలికి ట్టుకట్టదలంచి పాతిగష్ణకొఆకై ౪8) 

మమునకు పరుగా_కీరి కాస్ సమో పముననేయున్న ఒకో శిష్యుడు 

తినమై కప్పుకొనిన అంగవ(త్ర్రమును చింది ఆ వేలికతో తత 
ణము "జేశి శేం్యదుని (వేలికి కట్టక్లైను,. రక్త్మిసావము అగి 

పోయెను, కొలది సమయములో గుముచేవునకు నొప్పి తో 

పోయి స్వస్థత చేకు=రెను, లవుడు గురువు తిన నునంబున 

కకఈతడుగదా నిజమైనగురు భక్తుడు ]1త' ,_ నవారు గొల 

ఇటునటు సరు” త్తిరి. కాని ఇతడు ఒరుల గాధను సూ తీ A 

అజాళ్యున్నిపై గల అపారభక్రిని క్రియారూసమున వికటించి 

యున్నాడు".ఆప్ర ఈ ప)కారముగ తలంచుకొనుచు అక గైమము 

వైవునకు మెల్లగ నడువబ్ొచ్చెను, 

నీతి; భక్తిగాని, జ్ఞానముగాని నోటీవజతే వరి 

మితముకాక సృదయమందు కూడ వ్రవేశించనలెమ, 

వాచాజ్ఞావముతో వరితృ ప్ర వనొందక అనుష్టాననుందు 

కూడ దానిని ప్రవేశ పెట్ట వలెను, గురుదేవుని ఈబోధను 

శార్యావ్విత మొనర్చువాడే నిజమైన గురుభక్తుడు, 
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పూర్వము సౌభరియను కాషనీయుండెను, అతడు జాల 

కాలము నీటిలో మునిగి తపస్పుచేయుచుండ ఒకనాడు కండ్లు 

కెజచి చూచునరికి ఒక ్ళ్య్ముగచేప, ఒక ఆడనేప, వానిపిల్లలు 

నీటితో అనందముగ ఇటునటు సంచరించుచుండుటను గమ 

నించెను, ఏిలానముగ విహరించుచున్న ఆ మత్స్యియుగళమును 

ఆనందముతో చిందులు తొక్కుచున్న ఆ మత్స్యనంతెలిని 

అవలోకీంప ఆ ణావసికి గృవార్థజీవికముపె మరఠ్కువబనసిం చను, 

అష్టనిద్ధులు చేతియందున్న కపస్సంపన్నుల  కేమికొొటువ? 
చింటకే యతడు నీటినుండి బయటికీవచ్చి, మాంధాత చక) 

వ ర్తికశేకే అతని కుమా ్తెలనందటిని తనికిచ్చి వివాహము 

వేయవలకీనదిగా కోరను. చక)వ ర్వి ఇరుకున వడివోయున్ను 

వివాహము చేయుదునూ, ఆరని వికృంరూపము జూచి 

కొవూ క్త లందులకు అంగీకరింతురో, లేదో! చేయకుందుమా 

(పచండతిపన్వియ గట చే శపిందునేమో!ఇట్లు ఉభయ పక ములు 

ఆభోచించుచు, తుట్టతుదకామునీక్యరునితో “మభళత్మా కల్లలు 

సమ్మతిం చినచో ఆపే ఏివావాము చేనిఫొనుడు' ఆని పలికెను, 

తగ్భీ ఇమే ఆ మానిపుంగవుడు కోటిమ వ్మథా కారనద్భక్ల లావ 

ణ్యముతో గూడిన సొంపగు రూపమును ధరించి మాంభఛాతృ 
దుహితులకడ'కేగ, చవారందజును ఆగని నుందరగూపు ెజిఖలం 
జూచి వార్దాన్వితది తృలె కీఘ్రిముగ పరిణయము. వేసీకొనిరిం 
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వివాబోనంతరము సౌభరి నారందతికిని తన తపక్ళక్కిచే 

వేజ్యేయి ఛిననములను నిర్మింపశేసి ఒరొెర్క_దానిలోఒకోొక్క 

గౌను ఉంచి వారికీ వలసిన ణము _స్తవిలానములను సమకూర్చను. 

ఇట్లు చాలకశాలము వారందణితో గూడి పెక్కుభోగములనుు 

శీలీబినోదములను అనుభవించెను. వారివలన నతనికి సంతాన 

మున్ను కలిగను, కాని ఎన్ని యనుళవించినను నాతనికి తృప్తి 

కలుగలేదు. ఒకటితరువాత మజఅియుకటిగా కోరికలు 

చెన్నంటుచునే యుండెను,ఒకోడానిని అనుభవించిన కాను చెంటకే 

మతటీయుకటి సిద్ధముగ నుండుచుం డెను, 

“దృష్టా స్పుతా స్ప త్రనయ[వసూతిం 

దమం వునర్వాంఛతి మే. న్తనాత్మాం” 

“పుతు)లు కావలయునని కోరితిని, వ్యుతులు కలిగిం." 

అంకటికో ఆగలేదు. వారి సంతానమును(పొతులను) గూడ 
చూడ వలయునను తలంవు నా మనస్సునకు కలుగుచున్నది, 

ఓవశో! మాయ ఎంత బలీయమైనది" అని యాతిడు తలహోసి 
కొని భోగములయొక్క_యా, ప్రాపంచిక సంపదల్, యు 

తణికత్వమును, అక రొ, దువర్భారత్విమును మరల మరల 

విచారించి తుట్టతుదకు విర కి నిభాండెను. ఆకుసుతొక్క-నేల 

శాలు కడుగనేల. కావున ముముకువగువాడు విమయభోగమయు 
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లందలి యాకను ముట్ట మొుదటక్మేతేంచివై. చి, వానియందలి 

అన కీని విడనాడి, వప్రేమను, అభినివేశమును (పాపంచిక 

వివయుములందు, దృళ్యవిలాసములందు) గలిగియాన్నాణో, 

దానిని సక్వేక్యరునివై ఫు మళ్ళించి, దైవోన్నుఖుడై, అత్మా 

రాముడై విలసిల్ల వలెను, 

నీతి: విషయవాంఛలను విడవాడవలెను. 

జీవితమును దై నమయముగ వొనర్చు కొనవలయును 

దూరదృష్టి 

భారతము శొంతిపర్యమున శీహ్మాచావ్యలవాప జనులు 

తరించుట్న కి చక్కని హీతెబోధలను గావించెను. వారు చెప్పిన 

బోధలలో ఒకానొక కథ ఇచట పేర్కొనబడినది (= 

ఒకో ఊరి బయట బక చెరకును కలదు. అ చెరువులో 

వర్షాకాలమున జలము వున్క-లముగా నుండును. కాని (ీవ్మ 
బుతువు రాగానే జలము ఖోంచెము కొంచెము తగ్గుదు (కమ 

ముగ అంతరించి పోవుచుండును, మండు వేనవిలో ఒక్క 

చుక్కినను అందు నీకు ఉండదు. ఆ వెరకువులో వాడు 

"చేసలు శాస్ర్రర ముండు దుండిను. వాని చర్ల వ 1) దీర్షదర్శి 
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2) పా) _ప్పకాలజుడు 8) దిర్ధసూతి). వర్షాకాలము జలము 

దండిగా నుండుటవలన అ మవోజలాశయమున ఆవి హాయిగా 

శావురము చేయుచుండెను. జలనమ్భద్ధివలన వాని ఆనందము 

నకు మేరయే లేకుండెను. ఇష్టము వచ్చినట్లు తిమగుచు, ఈదు 

లాడుచు కాలస్ష్నేసము చేయుచుండెను, 

కాని కాలము కేరీతి ఎ శ్లానుడును ఉండదు. బుతువులు 

మారుచుండును, ఆయా బుతున్సలందు ఆయా బుతుధర్మ 

ములు ప్రవర్శించు చుండును, వక్షాకాలను చాటి లీష్మత్తత 

రాగానే దినకరుడు తన ప్రచండ తాపమును మూపదొడగను, 

అత్రరి చెకువులు ఎండజొచ్చెను. నదులందు జటముయొక్క- 

(వవాసో ద్ధృతి శమించు చుండెను. గా)ీమము చెంతగల ఆ 

చరునులోని నీరుకూడ (గివ్మబుతువుయొక్క.. ప్రభావమునకు 

లోనై, భాస్క-రుని ప్రచండ కాఫఫలితయుగ దినదినము త్ 

పోవు చుండెను, 

ఇట్లుండ ఒకనాడు ఆ “చెరువులో నివేసీంచాచున్న దీర్భ 

దర్శియను సేకుగల చేప తక్కిన రెండువేపలను విలిచి ఈ 

ప్రకాాముగ చక్కని స్రబోధము చేయదొడాను. సోద రు 

లారా! (యస్సు కోరువాడు వరృమానకాలవు ఆలోచలనే 

ఎెల్లస్వుడు చేయుచుండరాదు. భ్లవిసల్యును గూర్చి కూడ 

ఒకింత యోచన చేయుచుండవలెను. ఇవుడు వచేసవియుక్క- 
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ప్రతాపము వాల త్మీవముగ నున్నది. భానునికిరణములు 

వ)చందయుగ +విబ్బంభించుచు జలరాశినంతను (శ్రమ మముగ 

కబళించి చేయుచున్నది, కనుకనే ఈ చెరువులోని నీళ్ళా దిన 

దినము తగ్గిపోవుచున్నవి. ఇక కొద్ది రోజులలో ఆసలు సీకే 

శేకుండవోవు ప్రమాదము దాపురిం దవచ్చును,అ_త్తరి మనమి.క 

జీవించుట ఎట్లు?కావున దీర్హ ముగ యోచనచేసి నమి పముననే 

యున్న పెస్ట చెరువులోకి మనము "వెళ్ళిపోయినవో ఇక ఎంతి 

ఎంజకాచినను మన (ప్రాణమున శేవిధమైన వోసియు. కలుగ 

కుండును. ఏలయనగాః ఆ నీరు వేసవియందుకూడ తగ్గక 

సమృద్ధిగ నుండును నిజ్ఞడగువాడు భావికాలమున గలుగు 

(వమాదములనుగూర్చి ముందుగ నే యోచించి వాటి 

నివాళణ్నో పట్టుదలతో (పయక్నించవలెను. లేనియెడల 
పీమాదకరములై న కొన్ని విపరీతి పరిణామములు కలుగ 

వచ్చును, 

దీర్డ దర్శియుక్క- గ హేతుకములై న ఆ మాలలను విని 
పా) వ్దకాలజుడను రెండవచేప ఇట్లు చెప్పను _ అన్నగారూ! 
మోవ వెప్పీనది వా_స్తవమే.రాబోపు పనూాదములను ముందు 

గనే గుర్తించి వాటి నివారణ యక్నించుట మంచిదికాదని 

ఎవమి శెప్పుదురు? కాని అట్టి వమాదము ఇవుడు చెరువులో 

స్ు ఇ థారాకముగ నున్నవి. కావున ఇంకళొంత కాలము 
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మన మిచట నిశ్చింతగా ఉండవచ్చును.ఇవుడే వలన పోవుటను 

గూర్చి ఇయోాచింప నక్క-జ లేదు, మొత్తము నీళ్ళన్నియు ఆయి 

పోవు సమయమున వేట్ "౪ చెకువునకు మారుసట్టి పయ 

త్నము చేయవచ్చును. ఇప్పటి నుండియే అగొడవనె త్తి నహె్ళు 

కొని బాభపడుట భావ్యనుగా కనువిం చలేతు'. 

ఆకెండు చేపలు ఈ ప్రకారముగా తమ తమ భావము 

లను వ్య ్రీకరింపగాామూడవ వేపయగు దీర్ధసూతి) పక్కున 
నవ్వి వారి వాక్యములను ఆపహగ్యము చేయుచు నిట్లుపలి కను, 

సోదరులారా! మూ యిరువురి మాటలు వినుచుండుటచే నాకు 

వస్టరాని నన్ర్యువ చ్చుచున్నది. చెరువులో సళ్ళ ఆయిపోవుట 

అనునది ఎవ్వుడై న సంభవించునా! ఒకవేళ ఆయిపోయినను 

ఒరిగినజేమి! అరోజే పెద్ద చెరువునకు వియాణము క్టైదము 

ఇవుడే దానినిగూర్చి యో చింద వలసిన పనిలేదు. అప్పటి 

సంగతి అవ్వుడు కూదుకొనవన్నును, 

"పెద్ద చేపకు కక్కిన రెండు చేపల మాటలు 

వీమా(తము కుచించ లేధు, ఆది శౌప్పనలసిన వాక్య ములన్ని టిని 

మరల ఇంకొకసారి చెన్బీచూచి, ఎంతి చెప్పినను వారు లక 

జుట్టనందువేలన, మకునటి రోజు ఉదయముననే ఆశచెరువును 

విడచి టి "పెద్దచెరువులో నికి (వయాణము కై కళను. అనటకు 

జేర ఆ వభజలార్థ వమున వోయిగ నివసింపదొడగాను. 
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ములనుండీ నీరు కారజొచ్చును.ఆ వ్యాధి వలన మిక్కుుటమగు 

బాథనొంది రాజు ఎందతోనివుణులగు వై ద్యూలను విలువనం 

పించి వారిచే కంగ్లను సరీశుచేయించుకొని, వారినుండి 

ఇెవధములను “సేవించుచు బహుకాలము చికిత్స గావించు 

కొనెను. శాని దురదృష్టవళము'చే వ్యాధి ఏమ్మా తము కబుంచ 

"లేదు. _పెగా కంటిగాధ నీనుమడింప జొచ్చెను, రాజునకు వ్మి 

చేయవలెనో తోచలేదు. సకీతమాద్యం ఖలు ధర్మసాథనమ్ 

ఆని "పెద్దలు చెన్పినట్లు జేవాము అరోగ్యముగ నుండిననే గదా 

వ్వైన ధర్మ కార్యములు సాధించుటకు పీలువడును! "న్మేతజని 

తసంతాసముచే విసుగ_ల్లి జీవితము పైననే విర కిని బొందిస 
ఆరాజు ఆకోగ్య మాకొక మార్జాంతరములను యోచించు 

చుండెను, 

“నర్వేందియాణాం నయనం (పథానమ్” అనునట్లు 

ఇందిియములన్ని టిలో "క్మేశము (వధానమైయాండుటవలన, 

'న్మేతళాధవలన అన్నిరాచకార్యములందును రాజు నిరుత్పావా 
మును జూవుచుండిను. మంతు్రలతోను సామంతులతోను 
అతకు సరిగా కూట్లాడుటలేదు, పబ పరినిధులను తేన 

భీవనములోనికి రానిచ్చుట లేదు, ఈ [పకారముగ రాజుగారి 
నేత)వ్యాధి కాచకార్యములన్నింటికీని "పెద్ద అనరోధనుగా 

పరీ౧ణముం తను, 
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ఇట్లు కొంఠకాలము గడచిన పిమ్మట ఒకానొక దినమున 

Os భిమగ్వర్యుడు నృపాలుని సమిపించిి మసోరాజూ! సీ 

"న్మేత క్రాధను చేను ఉపకబుంపజేసెదను. శేనుశెన్చినట్లు మోకు 

తప్పక ఆచరించవలెను. అని చప్పగా భాధోవళమునమున 3 

వరితపించుచున్న భూపతి అందులకు సమ్మతిం చెను, అపుడు 

వై ద్య శేఖర డిట్లు "సెలవిచ్చెను. = మవోత్మా! ఆపపచ్చరింగు 

కంటికి చాల ఇంపుగానుండును, ఆది కంటికి చలువను కలుగ 

జేయును, కాబట్టి ఓరాజా! మీరు ఉదయము నిదలేచినది 
మొదలు మరల పరుంకువజకును ఆకువచ్చ వస్తువులనుతవ్ప 

అన్నమగు వేనిని భూతవద్దు, అట్లుమాచితీరా, మరల వ్యాధి 

ముదిరిపోవును. అని సలహోనొనంగగా రాజు మిగులసంతసించి 

వ్యాధినివారణమునకు చక్య-టి సదుపాయము లభించివదికదా 

యని నంతుష్టాంతరంగు డై తర్ణ ణము ఆమాత్యేఖవనివిలపించి 
ఆతనితో నిట్లు పలిశిను__.మంతిగారూ' నానొప్సి తగ్టటకు, 

శచేత)వ్యాధీ ఉపకేమించుటకు వైద్యుడు అకుపచ్చవన్సు ఫులే 

చరాచులాగున చెక్సీ యుండెను. కాబట్టి ఉదయము నిద్రలేచి 

నది మొదలు రాతి పరుండు వరకును నాదృష్టిపథమునవడు 

సమ _స్తపదార్భములకును భవనములకును వావానములకును ఆకు 

పచ్చరంగు “వేయించుడు, ఇళ్కార్య సాధనమున ఏంత (ద్రవ్య 

మును దివ్నమును వినియోగించుటశై చను నేను సంసిద్ధముగా 

నున్నాను,మోారు వమాక)ము వెనుకంన చేయకుడు, అఖ్యథా 

ఖానింసకుడు, నేను చెప్పినట్లు చేయుడు? 
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ఇది ఉత్తమమైనదని యెజటుగుము అసి పలుక రాత్ససుడు-వ్ 

ప్రశారముగ నా తడట్లు నిర్థయించినో తెలుపమని వేడ, మంత్రి 

యిట్లు వివరించి చెప్పెను-ఎవడు. ఒక చెవిలో ప్రవేశించిన 

భోధను మజియొక చెవిగుండా వదలివేయునో ఆతడు 

ఆ్యముడు(అనగా వినినదానిని వఆచువాడని భావమ్రుుఎవడు 

ఒక ఇావిలో వీకేశించిన దానిని నోటితో మాత్రము. చెప్ప 

గల్లునో అతడు మధ్యముడు. ఎవడు వినినదానిని వృదయము 

నందు జేర్చి అనుభూత మొన ర్చుకొనునో ఆతడు ఉ తృముడు. 

ఆ వాళ్యములను ఏవని రాశనుడు సంతుష్టుడై చెడిలిపోయిను, 

ఆ ప్రకార ముగనే జనులలో మూడురరగళతుల వారుందురుం 

ఎవరెవరు వస్థికియందున్నది గమనిందుకొని ఉత్తమతరగతి 

లోనికి ప) శేశించుటకు యల్నించవ'లెను. అనగా ఆము క వ 

ణముచేయు సత్య ధర్మ, అహీంసాదులను అనుభవములోనిక్షి 

తీసికొనివచ్చి ధర్మముగా ర్తుల్కు నత్యమూూస్తలు, అహింసామూ 

రులు కావలెనని అర్థము, 

చిత్రామృతం వాన్ముతమేవ విది 
థ 

చిత్రానలం వావలమేవ విద్ధి 

, చితాజ్లనొ నూవమనజ్ఞనేతి 
౧ ౧ 

వావావివేక స వివేక ఏవ, . 
అటో 
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"కాగితము ఫై చికింవబడిన ఆమృతము అమృతిమ 
యొరుగుము, కాగితము పె గీయబడిన అగ్ని గాని, 
వాస్త వముగ ఆగ్నిశాదు, (స్రీ కాదు, అశ్లు వాదా = 

అవివేకమే యగును అని వనీష్టులు క్రీ రామచం 
భోధించిన విధముగ వినినదానిని ఆచరణలో నుంచనివారి రా 

ప్రజ వ్యర్థ మేయ గును, కాబట్టి ముముతువులు తాము ? 
ముఖతేః॥ గాన్ని శాశ్ర్రృముఖకఃగాని యటుంగు ధర్మములన్ని 

అచరణయందుం దుకొని వృాదయ పరివర్త నమునొంది ధన్యులు 
కావలయును. అట్టి ఆచరణకశీలుశే నరో _క్రమమానవులని 
చెస్పందగును. 

నీతి. బోధలను ఆచరణయిందుంచువాదే సవ్వ 
(మలు. 

జౌన ద్భ షి 
జః లు 

ఒశానాళ చేకమున పకరాజు కలడు అతడు తన చేశ 
పజల యొడల ఎంతయో చాశ్సీణ్యము కలవాడై, దయోర్థ) 
పృాదయముతో వారలను చ క్క గ పరిపాలించుచుండెను. 
ఇట్లుండ కొంతకాలమునకు ఆ రాజునకు రీవిమైన నేతువ్యాధి 
సంభవిం చెను. ఎండలోనికి వచ్చుటయీ తడవుగా అని చేశ) 
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ఫకొంతశాలమునకు మొదటి చేరువులోని సీళ్ళు బాల 

సరకు తగ్గిపోగా, కండవచేప ఎట్లో కెప్పరించుకొని అచోటు 

వదలి నెమ్మదిగ పెద్దచకువును చేసుకొని (పాణములను కాపాడు 

కొనకు ఇక మూడవ చేపయగు దీర్చస్యూ(తి ధీమాగా అ 

పాత వెరువునంబే కాలము గడువుచుండ ఒక బాలరివాడువచ్చి 

వలవేసి డానినివట్టుకొని తన బుట్టలో “వేనికొనగా ఆది గిల గిల 
తన్నుకొని మరణించెను. 

ఈ (ప్రపంచమే ఆ చెరువు. జీవుల ఆయుస్సే అందలి 

జలము, మృత్యువు రాక'వూరి్య'మే ఆయుస్సు శీణించక 

మునుపే భగవధ్యాననము చక్కగా చేసికొనచు  నీఠఠికయా 

నంద రూపమగు 'పర్భఖవ్మామను సుఖసాగరమును నుందుగనే 

మేరి కీవిరమును సఫలమొనక్సుకొనువాడే "మొదటి చేషయగు 

దీర్ధదర్శి. లత్యుపా) క్రిక్రై ఆలన్యముగ (సయత్నించువాడు 

కంకవచేవయగు పా) ప్రశాలజ్ఞకు. ఏ పయత్నమున్ను సలు 

పళ ప్రాపంచిక వివయభోగనులంచే కాలము గడువువాడు 

మూవవదగు దీర సూతి)యను చేవ, 

నీతి: విజ్ఞాడగువాడు దూరదృష్టి కలిగి దైవ 

సాన్నిధ్యమున కై. నత్వరముగ యత్నించి జీవితమును 
కడతేర్చు కొనవలెను. హస్వదృష్టి కలిగ (వమాద 
ముసు శెచ్చుకొనరాదు. 



ఆచరణశీలుడే సర్వోతముడు 

పూర్వము వికశుమూర్కు.డను మహారాజు ఉండెను! 

ఆళడొకనాడు తన మంతులతోను, సామంతులతోను, వుర 
పీముబులతోను కొలువుతీర్సియుండ్క ఆ సభామధ్యమున నొక 

రాకునుడు (వచేశించెను. ఆకనిచేతిలో మూడు ఫుకైలుండెను" 

ఆ భయంకర దృశ్యమును జూచి సభ్యులందలును అశ్చర్య 

శోకితె.లైరి, ఇంతలో నా రాత్ససుడు రాజును సంబోధించి ఓ 

రాజా! ఈ యూడువులైలలో నెయ్యది ేష్టమెనడో మ్ోలో 

నెనరై నను నాకు తెలుప వలెను, అట్లు "తలుపనిచో మ్మ్ముల 

నందతీని ఈ క్షణమ.లోనే భక్రించివై చెడను అని పలికెను. ఆ 

వాక్యమును విని సభ్యులు భయభాంతుకై ఆలోచనా నిమ 

గ్పులె ఆ వుజైలనంకనే చూచుచుండిరి. కాని ఒక్కరును 

జవాబు చెప్పజాల్మర్తెం, ఇంతలో మంటి లేచి ఒక సన్నని 

ఇనువతీగాను తెప్పించి ఒక పుజ్చైయొక్క- చెవిలో దూర్చెను, 

అతీగ నుతీయొక చెవినుండి బయటకు వచ్చి వేసెను, ఆర్టీ 

రాతసా! ఈ వుత్తై అధమమైనది, నికృష్టమైనది అని ED 

కొనుముఇట్లు పలికి మంతి ఆ తీగను రెండవ వుత్తై చెవిలో 

దూర్చగా అది నోటిగుండా బయటకు వచ్చను. అంతట 

మంతి) "కీ రాశ్వసా] ఇది మధ్యతరగతి వుజ్ణా ఆని చెప్పీ ఆ 

తను మూడవ వుజ్జై చెవిలో దూర్చగా అది క్షణ మే 

వాదతుములోనికి జొఠబడిను. అవుడు మంతి రాక్షసా! 



624 వరమార్థళకథలం 

రాజు యక్క- ఆ చాక్యములను విన్కిలతని ఆజేళమును 

శిరసావహించి మంతె)లు కొన్ని లతల రూప్యములను ఖక్స్పు 

చేసి కొన్ని బండ్ల నిండుగా ఆకుపచ్చ రంగు ౌవ్చించి పట్టణ 
ములోని ఇం క్త రాజపాసొదములకు దానిని వూయించు 

చుండిరి, ఈపని నిమి తృము నుదూరపా/ంతములనుండి కొన్ని 

"వేలమంది శార్మికలు రిప్సించబడిరి, వారు అపో రాత్రులు 

కృవిచేయుచు రంగు పూయుటలో నిమగ్ను _లెయుండిరి, 

సరిగా అబే సమయమున ఒక సాధువుగా. ఆ పట్టణమునకు 

వచ్చుట తటసీంవెను. రంగువూయుచున్న ఆ దృశ్యమంతయు 

చూచి అతడు అశ్చర్యచకిత్సుడె, దీనికి కారణమేమి? (పజల 

సొంను ఈ (వశారముగ రాజూ దర్వినియోగ పజమట 

న్యాయ మేనా 1 ఆని యోచించి నేకులో రాజు వద్దకు వెళ్ళి 

రాశా 'వ)జల ద్రవ్యమును ఈవకారముగ వ్యర్థము చేయట 

మావంటి "పెద్దలకు తగునా! ఆని పళ్నింప అందులకు రాజు 

తననేత)వ్యాధిని గూర్చియు, వైద్యుల సలవోను గూర్చియు 
చెప్పగా సాధువుగారు ముక్కుమోద (వేలు చేసికొని రామ, 
రామ, ఎంత అవివేకముతో గూడిన పనిని టూరు చేనీలిరి? 

అకువచ్చ వస్తువులకు రంగు 'వేయవ లెను! ఆకువచ్చ అద్దములు 

గల కండ్ల జోడును ధరించినచో వీపంచమంతయు అపపచ్చ గా 

కనబడునుగదా! ఎంతవబ్బు వృథాచేసికిరి! ఆని హీఠవు చెప్పి 
వెడలి పోయెకు, రాజా సాధువశేణ్యుని కముయస్ఫూ ర్మిని 
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మెచ్చుకొని ఆకుపచ్చని కండ్ల జోగును ధరించి కన సే తవ్యాధిని 

తొలగించుళొనుటయేకాక రింగు కొట్టును అవుటవలన మిగి 

లిన ధనమును సద్వినియోగపం చి (పజలయొక్య- మన్ననలకు 

వాత్ఫుడయ్యికరు. 

నీర, మనుజుడు తన దృష్టిని క్రావనమయముగ 

నొవర్చుకొనవి విపంచమును బ్రహ్మమయముగ గాం 

చుచు నరమకాంతిని అసుభనించవలయును. 

దృష్టిం జ్ఞానమయీ కృత్వా 

పేర్ బ్రహ్మమయం జగత్ 

ప్రవంచము విట్లున్ననా తనదృష్టివి నవి త్ర 

'మొనర్నుకొనినచో చాలును, విశ్వమంతయు ఆనంద 

మయముగ గోచరించును. 

అబ్ఞొన వినాశనము 

ఒకానొక (గ్రామము “వలుపల ఒళ నుంచFటి గొప్ 

కలదు, అ బావిలోని సీరు ణాల తీపిగా ఉండుటవలన 

గాంమస్థులు ఆ బావివద్దకే వచ్చును, ఆ ఊరిలో ఇ౦0ంకనం 

బాల బావులు కలవు కాని ఆందలి సీను చప్పగా ఉండును, 

కనుక (గ్రామస్థులకు ఊరిలైటగల ఆ బావియే శరణ్యముగా 
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నుండెను, అయితే (గ్రామస్థుల అకద్ధవలన అ బావికీవట్టనోడ 

గాని, గిలోలుగాని ఏర్పాటు చేయబఎ లేదు.కనుక (పతివారును 

అందలి నీటిని వంగి తో "డుకొనుచుండిరి. ఆ బావికిచుట్టు గోజలే 

నందువలనను, ఆది చేలమట్టమునకె సమానముగ ఉన్నందు 

వలనను జాల (వమాదముగ నుండెను, 

ఒకనాటి అర్థరాత్రి ఒకకుక్క అ ప్రాంతమున నంచరిం 

చుచు అచట బావి ఉన్నదని తెలియక ఆమాంకముగ దానిలో 

వడీపోయిను. రాత్రి ఆంతయు ఆ సీటిలో గిలగిల కొట్టానుచు 

పాప మా శునకము తుదకు నీటిలో మునిగిపోయి పా)ణమును 

పోనొట్టకొ నెను. శ వ)కారముగ బావిలో కుక్క. చచ్చి వడి 

యండెనరు విషయము గామస్థు 'లవ్వరికీని శిలియదు. వల 

యనగా ఈ సంఘటన ఆర్థకా తి జరిగియుండెను, మరుసటిరోజు 

"ఇల్ల వారగనే గ్రామస్థులు మంచినీటకొఆకై కాళ్ళు, చేదలు 

చిందులు వగైరా తీసికొనివచ్చి మామూల్యుపకారము నీళ్ళు 
చేదుకొని వింజెల నింవుకొనుచుంకగా వదియో దుర్వాసన 

నీటినుండి వెలువడుదుంకుటను చాకు గమనించిరి, దీనికి కారణ 

మేమియని వారందజును యోచన చేయదొడగిరి. దుర్వాసనః 

శంపుకొట్టుదుండు ఆ జలమును కా)గనచో, మరియు దానితో 

వం వండుకొని తినినచో ఆకోగ్యము భంగమగునని వారం 

దరురు తీ క్మానించుకొని, ఇంటికొకప చెప్పుక వచ్చి వంతుల 

(వకారము ఆ నీటిని తోడి పారపోయ దొడగిరి, 
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ఈ పశారముగ భావివద్ద బననమూహమువేరి 

శార్యోన్ముఖమై ఆ నీటినంఠను చేది చేయ నారంభించెను" 

శాని ఎన్ని వందల బిందెలు చేదివేసినను సీటియొక్క- దుర్యా 

సన వీమాత)ము తగ్గలేదు. నీటి అడుగున చచ్చిపడియున్న 

కుక్క- యున్నంతవరకు దుర్యానన యెట్లు వోగలదు? అయితే 
ఆ కుక్క. విషయము ఎవరికిని తెలియనందుక వారు తమ 

తోడుటను ఆపక అృపలీవాతమ. గ కొనసాగించుచునే యుండిరి 

ఈ (పకారముగ ఉదయము మొనలుకోని మధ్యావ్నమువజుకు 

తోడిపోసినను దుర్వాసన తగ్గనందున విసుకె త్తిపోయి వారంద 
ఆను ప్రక్క నేగల ఒక చేట్టాక్రింద కూర్చొని క_ర్తవ్యమును 

గూర్చి ప్రశాంతముగా యోచన చేయదొావగిరి అందొళడు 

ఖావిలోపల ఏదైనా మురికివస్తువు పడియున్న బేమో చూచిన 

భాగుండునని సూచింప, గాంమస్థాలంజును ఆ సూచనను 

అమోదించి నీటిలో దమ్ముపట్టగల టకగజ ఈతగానిని దింవీరి, 

ఆతడు గావిలో మునిగి ఆడుగున అంతయు కలబెట్టి ఆ చచ్చిన 

కక్క. శరీరమును బయటకు తీసెన, (కుళ్ళిపోయి కంవుకొట్టు 

చున్న అ శునక జేవామును గ్రామస్థులు దూరముగ పార 

వైచి చాగిని మట్టితో కప్పనైచి వెంటనే గావివద్దకువచ్చి 

మఠల ఆ నీటిని తోడివేయదొషగిరి, 

కొంతసేపటికి నీరు స్వచ్భముగా నున్నదై వీవిధమగు 

దుళ్యాననలేక పానయో గ్యముగా న౦గెను, అమురుసటి దినమే 
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జనులందపను కలనీ అ బావికి పిట్టగోడ కట్టింది గిలోలు ఏర్పాటు 

వేసిరి, ఆప్పటినుండియు ఇట్టి ఆవాంఛసీయ నంఘటన నీదియు 

మరల జరుగలేదు. ఆ బావి సడ్వులకుము మపళో నకారిగ 

నుండుచు (ాచుస్టులకు వర్మవసాడముగ "'వెలయజ్ చ్చెను, 

సీత. బావిళో కుక్క-యొక్క- మృతి దేహ మున్న ంతవరకు 

నీకు ఎంతతోడినను వాసనవోనట్లు; అనాది అజ్ఞానము, జన్మాం 

తర వాసనలు హృదయమున ఉన్నంఠపరకును మనుజుడు 

మెఎపెన ఎన్నివయళ్నములు చేసినను శాంతి సుఖములను 

నోచుకొనిలేడు. మూల అజ్ఞానమును అత్మవిదారణ చే వళింస 

'జేనీ, అట్టి అజానమను మృతేశునక చేవానును హృదయ 

సరోవరమునుండి తొలగించిననేతప్ప జీవునకు పూర్ణ నుఖము 

కలుగనేరదు, 

భగీరధ (ప్రయత్నము 
పూర్వము భగీరథుడను మహోరాజు కాబ్యమును పరి 

పాలించుచుండెను, ఆతని గురువు వేసు (త్రిరలుడు, పూర్వజశ్మ 

వుణ్యనంస్కారముచే భగీరథుడు గురుభోధను చక్క.గ ఆను 

భూరి మొనకర్చుకొని ఆక్మజ్ఞానమును బడసి జనక మవోరాఖు 

నలె నిశ్లేవముగ రాజ్య వ్యరనేోరము)ను గానించుచుండెను. 
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ఇట్లుండ ఒళనా*కు కొందరు పొరులున్చ పాలునియొద్దకు 

వచ్చి ఈ ప్రశారముగ మనపిచేసీఫొనిరి “మహారాజా! మూరు 

అనందముగ శాజ్యవరి పాలనము చేయుచున్నారు. కాని మూ 

పితమలగు నగర ప్యుతులు కపిలమహర్షి యోక్క శాపవ శాత్తు 

ఇతిరలోకను.లందు నానా దుర్గతులను పొందు చున్నారు 

ఎన్నియో యిడుములకులోనగు చున్నారు, వారి వంశమున 

బుట్టిన మిరు వారి తాగోగులను ఒకింత విశారిందవలసి 

యున్నాకుగడా! వారి స్షైదుమునకు వలసిన విధానములను 

అచరించవలసీయుఎస్నైరు, కదా! న్యర్షిమున (ప్రవహించుచున్న 

మందాకీనీ [గంగా] నదిని భూలోకమునకు శెచ్చినచో, అఆ 

మవోన్రనంతియొక్క- పవితన్చర్శశే మిావీతరులందరును 

తరించి పోగలరుం శాబట్టి భూపాలా! ఆ గ౦గానడదిని 

భూలోకమునకు లీసికొనివద్చు పయత్నిమాచరింివుడు! వారి 

వాళ్వములను విసినవీమ్మట భగీరథుడు తన వీతరులగు నగర 

వుత్ఫులయొక్కో-. 'శేమమును వాంఛించినవాడై వీకాంతము 

సకు బోయి తీవతపంబును ఆచరింపదొడ గాను, 

గంగా జిఏని, పరమశివుని, జహ్నృమవార్షి ని సోతగముల 

చేయవు ఆ మువ్యురిని భ డితో అరాధంవదొడగెను. కొంత 

శాలము నకు గంగాజేఏి ఆకనమున పక్యతమై వకారణమువే 

తన్నాహ్వానించుచున్న్నారని ప్రశ్నింప రాజు “తిల్లీ !మావీతకులు 



680 వరమార్థకథలు 

లొశకాంతరము లందు నానాబాధల నొందుచున్నారు, సీవ్ర 

భాలోకమున ఆదుగు ఇట్టినచో నీయొక్క పవితి)స్పర చే 

వారందటును తరించి సద్దతి నొందగలరు, కాబట్టి భూలోకము 

నక దయచేయుము! అనిషలికెను, ఆ వాక్యములను విని 

గంగాజేవి యిట్లు నుడివెను. భూపాలా!నేను గనుక భూలోకము 

నకు వచ్చినచో ఎందతో పాపాత్ములు, దురావాం పరులు, 

నాలో స్నానముచేసి వారి పాపళాలమును;నాలో విడుచుడురు 

ఆ పాహూరమును నే నెట్టు మోయగలను! 'శాబట్టి రాజాలరు. 

గంగాబేవియొక్క- ఆ వచనములను విని భగీరథుడు 

గహేతుకముగ సిట్లుపత్యు త్వర మిచ్చెను. జీవి! “కేవలము 
పావులేనా నీలో స్నాసము చేయునది! వుణ్యాతు శైలు చేయరా! 

సాధవో వ్యాసినః కావ్లా థర్మిష్టా లోక పావనాః 

హరవ్హ్యఘంశే=జ్లసంగా తృేమ్యా స్తే ఒఘభిద్ధ రః 

సాధువుంగవులు, శ్యాగళీలురు, శాంతిస్వభోవులు ధర్మ 

పరాయణులు, లోకపావనతత్పరులు, ఎండజో నీలో స్నానము 

చేయుదురు. మూక్రిభవించిన ఫుణ్యరానులే వారు, వారి (పతి 

అంగము వుణ్యముచే తొ ణికింలాదుచుండును,వారు సాశ్రాళ్ 

వుణ్యామూకులు, పాపమును పోగొట్టు (శ్రీవారి వారి నృాదయ 
నీమలందు విరాజమానుడై యుండును, ఆలీ వుణ్యాత్ములు 

నీలో స్నానము చేయా నవుడదు వారి వుణ్యమును పీలో వదులు: 
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దుఆ. వుణ్యము పాపమును రహీరమొనర్శ్చి వేయును, 

కావుశ తల్లీ! గంగాబేఏ! నీవ ఆహితమేదియు కలుగనేరదు. 

భూలోకమునకు అవతరిం గుము! * 

భనీరథుని న్యాయనమ్మతములై న ఆ వాక్యములను 

నిని గంగాజేవి సంతృస్తనిభొంది నెంటనే భూలోకమున 

అవతంంను, అ శీర్థరాబముయొక్కం స్పర్శచే భగీరథుని 

పనికై న సిగర పుతు)లందజును పాసవిముస్త్రలి సద్లతిని 

బిర, భగీరథుని తీవ) (దతుత్నమువే భూలోకమునకు వర 

ఎఖసాగమువ లె లభించిన దపటచే ఆ పావణంనంలికి భాగీర ధి 

యను న*మకరణమేర్పతెరు, ఆ గంగామతిల్లి వలననే భారత 

టీకయునకరు ఇెకాంతులు లభం దినవి, 

భగరసుడు ఎంతరారాగాస్ప సృయిత్మెనా+రించి,సటు 

దల వహించి, గంగావతర ఇమును మహోన్నత కార్యమును 

సాధించెను కనుకనే “భగం ఛప్రయలత్నము”. ఆను సదము 

లోకమునవాడుక లోనికీ వచ్చెను, వడియైని సాశ్కార్యమును 

(ారంభించినవుడు మధ్యగో ఎన్ని అట౦1ములు నంభవించినను 

వానిని 'లెక సేయక ముంపుకు సరైన అడుగును నిను కు 

మరల్చక భగీరథయత్నెము టేయుదు కాగి మును సాధింగు 

నాడు ఉ_్తిమో కృముడు, 
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వత్తి" మోత్తమార్గమున చనునట్టి సాధకుడు 

తీవతరఆధ్యవసాయము కలవాడై ఆ ప్రకారము భగీ 

రథ పయా'త్న మాచరించి, (తోవలోవచ్చు అవాంతర 

ములను సరకుగొనక ఈ జ్రీవితమందే మోక్షరూప 

మహోన్నత లక్ష్యముసు సాధించి వేయవలెను, 

పటుదల 
ల 

పళంగ పకి యను చిన్నపక్రీ రబుకటి కలదు. (దానినే 

నంస్కతములో టెట్టెభమని చేర్కొందురు.) ఆది యొకనాడు 

నముదరీరఠమున (గుడ్లు పెట్టి ఎచటికో పోయెను. తిరిగివచ్చి 

చూచు నరికి ఆవిలేను, సముద్ర) తరంగములు వానిని లోనికి 

ఈడ్చుకొని పోయినవి. ఇళ వక్రీయొక్క- శోకము నెవరు 

వర్మింపగలరు! దుఃఖము పొంగి పొర లేను, చునువ్యచాలి 

మైనను, పక్షిలాతియెనను మాలతృహృదయము ఒక టయేకదా 

ఎట్టకేలకు. గుండె నిబ్బరము చేసికొని ఇక కరృన్యమునకు 
గడలను, ఈ పొడు నమ్ముదము నా గ్రుశ్తను తన పొట్ట 

చె్టుకొనినది, ఇవుడీ శముద)పు నీరంతయు శాముక్కుగో 

తోడిదైచి నా గ్రన్సను నేను శీసిగొందును, బిహ్మాటేవుడు 
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అడ్డు వచ్చినను స్కో ఈ పని జరిగి తీరవలనీనటే. ఆని ఘోర 
(హళిజ్ఞను బూని తన ముక్కుతో ఒక్కొక్క బొట్టు నము దవు 
నీటిని కల్సి జయట వుక్కిలించి వేయుచుండెను. ఆ గమ 

యమున క్రిలోకగంచారి యగు సాందుతు ఆ దారినవోవుచు 
అ పకి యొక్క. విచిత్ర చర్యన గమనిం ది సంభ్రమ చేతన్కు- డ్రై 
అచటనే నిలిచి బకింతషేపు చగాచుముండెను, కాని వశ్రి అతని 
శెపు ముఖము తిప్ప లేదు. తద పనిలో తాను నిమగ్న మై 
యుండెను. కొంతసేవటిగి నారదుడు దానిని పలుకరించి వల 
యిట్లు నీటినివుక్కిలించి చేయుచున్న వని (పక్నింప, జరిగిన 

సమాగారవుంతయును పగి చెప్పెను. నారదు డాళ్చర్యపడి 
fb పిచ్చిదానా"! ఇది ఎప్పట్ రై నను గంభవించునా? వీ వెచట 
సము(డమిచట! ఎన్ని యుగమూణనై నను సీనానమ్ము డవు 
సీంంతయు తోడిచేయగలవా? అసాధ్యనన కార్యమును. తల 
పెట్టప, అని హీరమువెన్న, అంతు న ఒకి మవాణ్మా! కోటి 
యుగము లగుగాక' భూమి తల్ల క)ండులగుగాక! భూమి త్ల 
(శ్రీంచులుగాక! సూర్యుడస్తాదియ.ందుదయించుగాక! ఈ పనిని 
మాత్రము నేను విడువను, ఈ చుప్ట గమ్ముదమును వాత 
మార్పేవణికు, నా గుట్టను శీను కరిగి తీసిగొనువజకు ఆనా ల 
సోరములు శోక, కంటిపై కునుకు లేక నీటిని సాధించ్చివై శెదను 
అని బదులు చెప్పును. పక్రీయొక్క_ అ వాక్యములను విని 
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నారదుని ఒడలు గగుర్పాబునొంచెను. ఆన! ఎంరటిసావాసము 
ఎట్టి ధీరళ్యము! ఎటువంటి పట్టుదల! మనువ్యబాలిలోనే ఇట్టి 

బృథవ్యవసాయశీలురు లేకే, ఇక వక్తి కాలిలో నె స్లర్పజెనో! 

ఓీవశే!. ముముశువులకు చక్క-ని ఆదర్శమును జూవినది! ఈ 

పట్టుడలలో నూఆవభాగమైవను గలిగియుండీనవో మానను 

లంధజును ఎపుడో ము క్మినొంది యుండొడివారు. ఆని మనం 
బున తలపహోసికొని నారదుడు తన తపక్ళ క్రీ శే తణకాలము 

నమ్ముదము 'నెండింపచేయ, వెంటనే పకీ తన్మగుక్గను తీనుఖాని 

వెడలిపోయెను. కనుకనే శొన్రాములందు ల టిట్టిభి పకి 

యుక్క పేరు చిరస్థాయిగా నిలచిపోయెము 

ఉత్సేక ఉద ధేర్యద్వత్కు కాగే జెకబిన్దువా 

మనసో నిగవా స్తద్వదృవేదవరి భేదతః 

కకులింగపక్రీ తన ముక్కుతో ఒక్కొక్క సీటిబొట్టును 

వక్కి-లించి చేయుడు నముదుబలమునంతను రికృ'మొనర్చు 

ధీరనంకల్పము నెట్లు గావించెనో, అశ్లు సాధపడు ఆఖన్నుుడె 

తన మనోనిగ వామును గూర్చిన నిశక్చయమును గావింప 

వలయును..._ఆని శాస్త్రములు చేర్కొ-నినవి. అధ్యాత షత 

మున విజయము గాంచవ"లెననిన నునుజుడు “పవిత్రత నహ 



వరమార్థకథలు 685 

నము, వట్టుదలొ ఆను రీలత) యము చెక్క-బడియాన్న పకాళ 

మును భరించి ముందునకు సాగిపోవ లెను, 

నీతి. లక్ష్యసాధన శై గొవ్ప వట్టుదల అవసరము 

నౌక పై కాక్ 

ఉత్తుంగ తరంగ శాడితమగు మవోసము[ దముయి?,- 

తీరమున ఒకానొక ఓవెకవు (గోటు) కలదు, అచట సెక్కు 

నావబు ఒడ్డున లంగరు 'వేసిొని నిశ లముగ నుండెను, కొన్ని 

సనముద)9ములోనికి పోవుచుండెను, చుతీకొన్చి నమ (దము 

లోని సుదూర ప్రొంతములనుండి వచ్చుచుండెను, అది గోప్ప 

వ్యాపారస్థలమ గుట లే నిరంతరము ఏవియో కొన్ని ఓడలు 

వచ్చుచుపోవుచునే యుండును, కొన్ని ఒడ్డున స్థ రముగ 

నుండును ఈ వృశారముగ ఒడ్డుననున్న ఒకానొక పడవ 

మధ్యమున జండా కట్టటకై ఒక పొడవైన గడకజ్డ ఉండి 

యుండెను. అది ఇల ఎత్మిగ నుండెను, పడవ సముద్రపు 

ఒడ్డున నిశ్చలనుగ ఉండుట వలన ఒక శాకీ ఎగురుచు నచ్చి 

ఆ కజ్హిపెన 'వాలెను. 

కాకి కల్లు కూర్చొని వదియో చింతన చేయుచుంగెను 

ఇంతిలో వడవలోనికి నావికులందజును ప్రవేశించి, డానిలో 

నున్న మోటరు యంత్రమును. వడివించిరి, తోడనే పడన 
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సము దములోనికి పోక చ్చెను.క)మృక్రమయుగ ఆది చేగమును 

వుంజాకొని సముద)ము లోనికి కొన్ని మైళ్ళు చొచ్చుకొని 

పోయికు. కాకి మూగ)ము ఆ కజ్జపినచే కూర్చొని యుండిరు 

పడవ నముద౦ములోనికి కోన్ని మైళ్ళు పోయిక తరువాత 

శల్లిసె కూర్వొనియున్న ఆ కాకి ఎగిరి పోవలెనరు నంకల్పము 

జనింపగా అది లేచి రివ్వున ఒశానాక దినయంమ ఎగిరి 

పోయిను, కాని ఎంతడాళము ఎగిరిపోయినప్పటికిని వాలు 

టకు చట్ట ఎచట? పుట్ట ఎచట! ఇల్లు ఎచట? ఆంతయు ఒకే 

జలార్హ వము!వవై వు చూచినను ఆగాధమైన మహాసమ్ముడము, 

శాకీ ఎగిరి పోయి, పోయి వా టకు కెనటను ఆస్కా- 

రము లేనందు వలన తిరిగి ఆ కజ్హ పె కేవచ్చి వ్రలుచుండెను. 
కొంతసేపు ఆ కొల్తుసెన కూర్చొని మరల ఎగిరి ఎగికి, (వాలుట 
శెచటను కావులేనందున విసికి వేసారి చిప్టైచినఆకు ఆకజపై ననే 
వా్రాలుదుండెను, దీనిజే నౌకాగ) కాకన్యాయ మని శాత్రము 

లందు ర్కొ-ని9, 

సాధపని మనస్సు వై రాగ్యపరిపూరితమై సముద్ర) 
మధ్యమున గల నాకై కూర్చొనిన కాకి చందమున ఉండ 
వలెను, మనస్సు ను కాకి దృ$ ్ రవిమయములపై క ఎగిరినను 
అవి నక్య్వరములన్సి కణికములని, వారరహీతేములని, దుఃఖ 
(వదములని దానికి బాగుగబోధించినవో ఆది వానిపై నాలక 
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ఆత్మయను క్బ్డప కయ వచ్చి (్ర్రాలుచుండును, అట్లు శాక 

పా)వంచిక పదార్థములు ఇాళ్యతములనియా, సౌళ్ళదాయకము 

లనియు తలంచి వాని వెంట వరుగ త్తినచో, మనస్సు దృ $ 

జాలమున తగుభ్యొ-ని కర్మబంధమును చించుకొని సంసార 

కూపమున పడి వుట్టుట చచ్చుట ఆనురొంపిలో దిగ బడి 

వోవును, కాబట్టి సముదుమున ఉన్న శా॥వలె వునస్సును 

దృశళ్యవిమయముబపై (వాలసీయక ఈ ప్రకారముగ వైరాగ్య 

మును చక్కగ బోధించవలెను. “ఓ మనస్సా! నిన్ని జన్మలు 

ఈ విషయ సుఖముల ననుభవించితిని! సీశేమున తృ ప్రిగాని 
ఆక్క శాంతి గాని కలిగినదా! ఈ అనూాల్యమైన మానవ 

జన్మను భేగవదాయ త్తము వేయక వల వ్యర్థము పాసదవు! 

తణిశానందము కొఆైై. ఆజులు వాచక కాలమును వ్యర్థ 

ఫుచ్చక శాశ్వతిమగు ద్ వనాన్ని ధ్యము కొజ్బక్ యత్నింపుచ్ము 

దృశ్యమువై గాక ఆత్మపై ననే దృష్టిని కేం దీకరింవుయు?. 
ఇవ్విధముగ మనస్సునకు హిశఖోధ నల్పి నమ్ముద 

మధ్యమునగల నాళ నున్న కాకీ వలె డానిని ఎచటిగిని 
ఎగరనీయక అత్న్మయను కజిపై ననే స్థాపించ వలయును. ఒక 

"వేళ ఎగిరినను నె వే శాగ్యమును బోధిని నమ్ముద మధ్యమున 

గల కాకీ వలె దృక్యనినల ముల పె (బాలకుండ చేయవ ను 

అర్తతి (వాలుట కెచటను అవకాకీము లేనందున తిరిగి ఆగ్మ 

రుద్దళే అది వచ్చి చేరును, 
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నీతి" మనస్సు దృశ్యవిషయముల నుండి విరతి 

కంది వౌళా(గ కాకి వలె ఆత్మయిను కట్టపై ఎవుడు 

వచ్చి చేరునో అవుడు జీవునకు కలుగు అనుభూతి మిం 

జీవిత వరమావధి, అదియే జీవిత లక్ష్యము' అదిదెమే 
మోక్తస్థితి. 

జ్ఞానముయొక్క విశిషత 
లా అ 

ఒశానోళ పట్టణములో (I ఇద్ద గుడ్డలమిల్లు కలదూ, 

వ(శ్ర్రములు తయారుశాబడు "పెద్ద ఫాక్టరీ ఆది దానిలో కోన్ని 

"వేలమంది శార్మికలు ప్రతి దినము వనిచేయుచుందురు. ఆ 

ఫాక్టరీ యజమాని ఒకో లోటీక్వరుడగు చేటోగారు. అ గుడ్డల 

మిల్లుద్యారా అత డు విస్తారవుగు ధనమును నంపాదించు 

చుండును, 

ఒకనాడు శార్మికలందటు చక్కగ పనిజేయుచుంద, 

ఆకస్మాత్తుగ ఆ ఫాక్టరీ అగిపోయెను, ఎందుకు ఆగానో ఎవరికిని 
ఆర్థము శాలేదు. తర్డే ణమే అచటి శారి కులు, అఫీనర్లు ఫెనక్ట ర్తి 

ఆంతేయు తిరిగి ప్రతి వస్తువును జూగ్రతగ పరీక్రీంచిచూాచిరి. 
శారి లోపము ఎచట ఉన్నదో ఒకరికిని న్ఫురించలేదు. ఒక్కో 
గంటనేవు ఫాక్టరీ అగి పోయినచో యజమానికి కొన్ని "వేల 
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రూపాయలు నష్టము వాటిల్లుశు, కాబట్టి ఆ చీటొగారు 

"వెంటనే ఊరిలోనున్న (పముఖ ఇంజనీరు వద్దకు నెళ్ళి మనో 

వంభో! మూ ఫొక్టీకీ అకస్మాత్తుగ ఆగిపోయినది, తమరు దయ 

జేసి అచటికి వచ్చి లోఫమెదటనున్నదో కనిపెట్టి, దాసిని 

నవరించి వేసీ ఫాక్టరీని తిరిగి నడువుడు. తమకు నముచితమగు 

పారితోవికయును సమర్పించి కృతిబ్బ తను కలియశేసెదను. ఆ 

మూటలను విని ఇంజనీరు గారు వేలకొలవి శార్మికులు వని'లేక' 

యుండుట గమనించియుు యబజమాగికీ నంభవించుచున్న 

అపార నష్టముగూర్చి అలో-చించియు తత్త ఇమే బయలుజేం 

వచి వి ఫాస్టర్ అంతయు తిరిగి మాచి ఒకచోట = వెకి లేచియున్న 

కుక గ కకట్టుననును ర్త త్రితో కొను, తోడనే పాక్టకి అంతయు 

చక్కగ డవ జొచ్చెను, అపుడు యజమాని చాల నంతో 

మీంచి ఒక "నెయ్యి రూపాయలను పళ్ళెములో నుంచుకొని 

కార్మిపలందబి సమయమున ఇంజనీరుగారికి సమర్ప్చించెను. ఇంజ 

నీకుగారు పరితృన్హుడె వెదలిసోయెను. 

అతడు వెడలిన నీదప కార్మికులందలును వీదియో పరన్ఫ 

రము ఆలోచించుకొని వారివారి విధ్యు కృక్రియలను నెర చేర్చక 

పనులను వదలిపెట్టి ఫాక్టరీ బయటగల మైదానమునందు గుమి 

గూడీరి. అనగా కా పైకి చేసిరి. "సేట్గారికి విమయ మేనియు 

అర్థముశాళ కార్మిక నాయకులతో నంధాదీంచగా. వారందజు 
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ఒక్కుమ్మడిగా యజమానితో నిట్లు పలికెరి-సీటుగారూక ఒక్క 

స్తుత్తిచెబ్బ కొట్టినందుకు ఇంజనీకు గారికి వెయ్యి రూహ్యన 

లను నచుర్పించిశిరిగడా! అటువంటి ను త్రిదెబ్బలను మేవ 

రోజునకు ఎన్ని కొట్టుచున్నాము? అ దామాషా స్రశారమ 

మాకు కూడ ఇంజనీరుగారికి ఇచ్చిన (ప్రకారము ఇన్యవ'లెని 

గదా! అని చెప్పగా యజమాని వారికి చక్కటి నమాధా 

మును చెప్పి శొంత పఆచెను, అతడిట్లు పలికెను. 

uf శార్శ్మికులారా! ఒక్క ను త్తి దెబ్బ కొట్టగనే ఇం 

నీతు గారికీ "వెయ్యి రూపాయలిచ్చిన విషయము నిజమే, కా 

అ నెయ్యి రూపాయలు సుత్తితో కొట్టినందుకు కాదు ఇచి 

నది. ఎక్కడ కొట్టవలెనో సూచించినందులకు ఇవ్వబడిన! 

సుత్తితో కొట్టట గొప్పగాదు. ఎక్కడ కొట్టవలనో 
శెలివి గెప్పది.మారందరు ఫాక్టరీ అంతయు తిరిగి చరదాచియ 
ఎందుకు ఎక్కడను కొట్టలేదు? ఫాక్టరీని మారెంయప నడవ 
పోయికిర* కావున కొట్టుట గొప్పశాదు, ఎక్కడ కొట్టవఅక 
ఆ లెలివి గొప్పది, కర్మ మంచిజే కాని జ్థానములో కూడీనశ 
ఆది ఇంకను గొప్పగ రాణించునుం 

యజమాని యొక్క- నహేశుకములైన ఆ చాక్యన 

లను విని శార్శికులందటును సంతోషించి, పరితృన్నులె నా 
వారి పనులలో (వవేశించిరి, 
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నీతి. యోగస్థాకురుకర్మాణి అని గిఠాచారు శ్రా డై 
తెలిపిన విధముగ జ్ఞానముతో గూడి కర్మలను చేయం: 
(శ్రేయస్కరము. జ్ఞానముతో కూడినవుడే కర్మ కోణాల 
మీ ను దా ఇం ఐం 

జీవితముయొక్క క్షణభంగురత కమం 

బక పట్టణమునకు అనతిదూరములో ఓక చిన్న 

గాామముక లదు, ఆ గా)నుమునకు అన్ని వసతులు నవుకాడూ 

బడెను. ఒక 'ేవాలయమ్ము ఒక పాళొల, ఒక పతనవింటె 

రము, ఒక చక్కని నరోవరముఓక ఉద్యానవనము అగా 

మున కలవు, ఆ గా)మస్థలకు వ్యనసాయ మే పుఖానవైంన 

వృత్తి వారిలో అఆతురాస్యులు చాలమంది కేలరుం 

ఒకనాటి ఉదయమున ఒక గ్రామ స్థుడు వార్తాపలీ) త 

ఇక కానిని చదువుచుంచెను. అందొక సృకటన "పద్ద అతముర 

ఓలతో కళ్ళకు కొట్టినట్లు ఆనపరేను, అది పృభుత్యమువాడి 

కకటన. దానిలో ఈ క్రింది విధముగ "కలువబడియుండెన = 

ధిక అహారోత్స త్తి ప్రణాళిక ననుసరించి ఎక్కువ ధాన్యము నం 

ండించిన గా)నుమువారికి ఐదువేల రూపాయలు పారికోటి. 
ము ఇవ్వబడగలదు, ఆ ప్రళటనను ఆ గాామస్థుకు చదును 
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కొని అనందపరవశుడై తక్కిన ఉళ్సావావంతులగు గ్రామ 

స్థులకు దానిని చూపి వారందతీని శిచ్చకొట్టి ఆ బహుమూన 

మును తము గామమువా'రే పడయుటకు క తవిధనుల పయ 

ల్నించి తీరవలెనని వక్కా-ణించెను, అతని అవేశపూరితము 

వైన సహేతుకములై న వాగ్యములను విని తక్కిన గ్రామస్టు 

లంపజును కబాస్ అని దానిని ఆమోదించి, అ వత్సరము 

ప్రభుక్వము వారి బహుమానమును తామే నంపాదించవలెనని 

కృతనిక్సొయులై ర అవుడు వారందజును ఒకచోట సమూ 

'వేశ మై, అనోర ధాన్యమును అధికముగ పండిందుటకు వలసిన 

సాధన గూర్చి కూలం కవముగ చర్చించుకొని తుదకు ఈ 

విధముగ తీరా శని ంచుకోొసిరి, 

కనున గా)మములో ఖాశీగా ఉన్న సృఠిచోట పైరు 

చేయవలనీనజే' వీ ఒక్క. ఆాగుళము స్థలమును కూడ వృధా 

చేయరాదు.” ఆ (ప్రకారమే వారు కార్యాచరణకు దిగిరి, 

అందుకు నడును కట్టుకొని ఎద్దులు, నాగేళ్ళు మవకలు, 

మాకులు మొదలె నవి వెంటబెట్టుకొని రాత్రింబంగళ్ళు ఎడ 

కెకపి లేకుండ గ్రమించి చె రు'ేసిరి గామములో ఓక్క వీగర 

స్థలము కూడ విడచి పెట్టకుండ పైరు వేసిరి, అవుడా గ్రామ 
స్టులలో ఒకనికి ఒక విచ్మితమైన ఊహా బనించగా దానిని 

రిక్కిన గాామస్థులందతికిని కలియ జేసెను, ఆది 'యేమనగా 
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“ళ్ళ గానము ను వల ఖాళీగా ఉంచవలెన! ఆ ఎకరము స్థలము 

ను కూడి దన్ని పెరు వేసీనచో శక్క_గ పండి బహుమానము 

నిక్కముగ చేతికి వచ్చుటకు అస్కా-ర జర్పడగలదు” అతని 

అభిప్రాయమును గా)వ స్థులందజును భళీ భళీ యని పీనం 

సించి ఆ ప్రకారమే ఆ స్థలము. నుకూడ దున్ని రు "పెట్టిరి, ఈ 

ప్ర)శారముగ ఆ గ్రామీ మంళేయును (పెరు పచ్చలతో గూడి 

నిగనిగ లాడుచు కనుల పండువగ నుండెను. బహుమానము 

తిమకు తప్ప నజితరికిని రాదను ధీనూతో చారుండిరి _పెరు 

"నిన్ను చేయుచుండెను. 

సరిగా ఆ సమయమున అగామను.లో ఒకరింటియందు 

ఎవరో చనిపోయిరి. అతనిని ఎక్కడ పాతి సట్టవలెలో ఇంటి 

వారిక తోచలేదు, (ామస్ళలందగు. కళనుక పడుచుండిరి 

శ్మశానమ.లోనా రవ్వంతచోటు కూడ ఖాళీగాకేదు. ఆదటనే 

ఒకచోట కొంచెము పరు పీకి అక్కద ఖననము వేనీన 

గాగుండునన ఒకరు నూచించగా,  ెక్ట_మంది గామన్థులు 

అట్లు చేయటకు పీలులేదనియు. దానివలన ధాన్యము తి 

బహుమానము చేయిజారి వోవుననియు వెన్పి ఆ సూచనను 

నిరాకరించిరిం తుట్టత.దకు ఆ యింటివారికి మా ర్ధాంతేరము "లేళ 

తమ గృహ ఆ వరణములోన ఒక మూలగ ఖననమ ను బరివీ 

తృ _న్తీపడిరి 
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వెరు వండి చేతికి వచ్చు వనజకు ఆ ఆరునెలలు (గాకు 

ములో ఆందకును శేమముగ ఉందురని తలంచిరి. కాని శరీ 

రము శాశ్వతమా? అది బుడగ వంటిది, వెంఅపు వంటిది. ఏవ 

తుణముమందు అది రాలి పోన్టనో ఎవరికిని తెలియదు. ఆది 

త్వణభంగురమైనది, 

నీతి ; శరిరము యొక్క నళ్వర త్యమును,తణఛంగురత్వ 

మును బాగుగ గుర్తెరింగి, దానితో చేయవలసిన ఆధ్యాత్మిక 

సాధనలను త్వరితిముగ వూ ర్తి చేసి, అడి రాలికోవు లోవలనే 

లక్యునుగు భగవత్సామోళ్కారమునుఅకా శ్రనుభూలిని జేవుతు 

సంపాదించ వలెకుమోనమేవములను లెక్క-సెటాదు కాలమును 

వ్యర్గపఆచ కాదు,శరీరమను పడవ చిల్లి పడకమునుజీ సంసార 

సాగరనును దానితో" డాటివేసి అవలి ఒడ్లగు పరమాత్మను 
జేరవలెను, 
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ఒకానొక పట్టణమున ఒక మవోరాజు కీలడు.* ఆతని 

రాజ్యము నలునై వుల చాల దూరము విక్నరించి దయుండేను. 

ఆకడు ప్రజలను ధర్మ బుద్ధితో, న్యాయ మార్గమున చేకకగ 

పరిపాలించుచుండెను, ఆ రాజునకు ముగ్గురు కుమారు 

లుండిరి. వారు పెరిగి ద్దనానై_ రాజ్య శార్యనిర్యవాణ మును 

గూర్చి తండ్రిగారివలన చెలినికొనుచుండీరి. 

కొంఠకాలమునకు రాజునకు నృద్ధావ్యము వచ్చును. 

క్రరీకము పంచభూ'తాత్శి కము గనుక ఆది సహజముగ నే మడ్భావ 

వికారమునకు లోనగుచుండునుం బాల్యము యావనముగను? 

యావనము వార్థక్యముగను పరిణతి జెందుచుండును, అత్మ 

నలె అది నిర్వికారమైన వస్తువు శాదు గణా! రాజాన శేవుడు 

తేన కకీకముపై నార్థక్యసూచశలు కోనివించనో అపుడాతేడు 

నిట్లు వితరక్కి.ంచుకొనను __ 

క క్లరీక మెందుకొఆప వచ్చినది? తరించుటకు, మటీ 

చేను తరి౭చుకుక్తై వమైన (వయత్నము వేసినానా? లేదు, 

మాభవ శరీరము మరల మరల వచ్చునది కాదు. బహుబన్మ 

నుకృళమువలననే ఇది గంభవీంచుచుండును. మతిఇట్టి అను 

వైన కరీరము లభ్యమైనవుడు మోకపాన్తీ కై ఒకిరలేనను 

(వయుత్నము సలువకుండుట నెజ్టికదా! పడవ చక్కగా ఉన్న 
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వుజే నదిని దాటి వేయుట ఉ_త్తమముకోదా! ఈ శరీఠమను నాభ 

చిల్లి నవకమును జే ఆనారోగ్యము చాపురించక మునుపే, 

వార్థకర్ణిము రాకపూర్య మ్మే డానిచ్వాకా మోతనంపాదనము 

గావింపనలెవని పెద్దలు చెప్పుచున్నారు... శ్మొన్ర్రముబన్ని యు 

అ విధముగనే ఉద్ధోమించుదున్నవి, నేనంళయో అజ్యాగత 

పడితిని, భగవత్న్మరణ చేయక, మోత(ప్రావ్రికి అననరమైన 

ఒక్క- సొధననై నను అఆనుస్టీంచక జీవితిమును నిరుపయోగము 

వేసికోంటిన్తి ఈ నంపదలే నత్యమనులొని, త రాజ్యభోగ 

ములే స్థిరములని భావించి ఈ ఒంధు బాంధనవ్రులే శరణ్యులని 
తలంచి ఈ తీణిక నంసార సౌఖ్యము. లను పట్టుకొని "జీ్రీలాడి 

అమూల్యమైన ఈ నూనవజీవితమును వ్యర్థము చేనీతినిి ఇక 

నైనను ఈ జంబాటము నుండీ విడుదల బొంది ఈ నంసార 

మను సుడిగుండము నుండి బయటపడి ఎచటనైన వకాంత 

స్థలమున పరమాత్మను గూర్చి చింతనశేనసి తరిం చుట 

ఉ తెనుము? 

ఈ ప్రకారముగ ఆలోచించుకొని ఆతడు తన రాజ్య 

భారమును తన మువ్వురు కుమారులలో ఎవరికైన ఆప్పశెప్ప 

వలెనని తలంచి ముగ్గురిలో అక్యార్యమునకు ఎవరు సమధ్ధులో 
యూచించదొదాను, 'రాజ్యశార్య నిర్వహణములో బారి వారి 

సామర్థ్యమును పరికీలింప దలంచి ఆరాజు చక్కో-ని ఉపాయనును 

అవలంఫించెను, ఒళదినమున తన కుమాకులందణీని వీలిచి 

0 
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ఒక్కొక్కరికి ఒక నెయ్యిరూ పాయలనిచ్చి నాయనలారా 

ఈ ఎపెకముళు రీశికొని వెళ్ళి దూర ే కముల కేగి దానితో 
వ్యాపారము నేసి (ద్రవ్యమును సంపాదించి ఒక్క- నంవత్ప్సర 
కాలమైన వెనుక మరల ఇనటికీ రావలనీనది”ఆని అబ్ఞావించెను 

తండ్రి లజ్ఞను వురత్క-రించుకోని ముగ్గురు రాజకుమూ 

రులును ఆ 'వెయ్యిరూపాయలరు "వెంట బెట్టుకొని సుదూర 

పాాంళెముల కీన్ ఒకొక్కరు 'వేశ్వేప (పచేగములలో స్థ 
వ్డ్సి వ్యాపారమును కొనసాగంచిరి ఆంతులో ఒకడు భొగ 

లాలసుడు: తండి) ఇచ్చిన డివ్యమును (శీడావినోడములప, 

భోేగవిలాసములకు ఖర్చు పెట్టి కొద్ది ,సకమాను మిగుల్ఫుకొని 

చానితో వ్యాపారము ప్రారంభించగా "ెద్దనష్టము. సంభవిం 

వెను, ఇక రెండవనాడు 'న్యాపోరమును స్రారంభించి ఎక్కువ 

"ఇలివికేటలు శేనివాడగుటచే లాభమును బవయ'లేకపోయును, 

అయితే ఒ1ంత వి్లేవలన నష్టము రాకుండ 'జేనికానగ లైను, 

ఇక నూదవవాడు చిన్నప్పటినుండియు ఎక్కువ ప్రజ్ఞ్యావెళవద్ము 

కలవాడగుటవలవను, గొప్ప వట్టుదల, శారప్టదశత్య కారు 

కుశలత్వము కలవాడగుట చేతను వ్యాపారమున అమిత లాభ 

మును సంపాదించగలిగకు, 

ఈ ప్రకారము ముగ్గుకు రాజసోదమలును భిన్నభిళ్న 

పాంతములందు తండి) ఆద్దను వ్రరొస్మ-రిం దుకొని వ్యాపారము 
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చేసి సంవత్సర కాలము పూర్తికాగానే ఇంటికీ త8గివచ్చిరి, 

అప్పుగు నువోరాజు వారి ముగ్గురిని విలిచి వారివారి శార్య 

(శ్రమమ లను గూర్చి (పళ్నింవగా మొదటివాడు వ్యాపా 

రములో నష్టము వచ్చినదని చెప్పను, శంవవవాడు తేనకు 

లాభము రాలేదు, నష్టము లాలేదు ఆని చెప్పెను మూడవ 

వాకు వ్యాపారములో కాను గడించిన లాభమును తీసికొని 

వచ్చి తండడికి సమర్సించి తిన విజయ గాధను వివరించి చెప్పను. 

అపుడు తండ్రియగు మహారాజా మొదటి ఇరువురు దీశౌలుతు 

కానందు వలన రాజ్యపాలనకు అనర్హులని నిర్ణయించి నుూూడప 

వాని! రాజ్యాధికార మప్పగించి, వక్టాభిషేకము నేసి. "తాను 
నీశాంశివనమున “కేగి తపస్సు చేసి, దై. వధా్యాన మాచరించి 
భగవత్కృపకు ప్యాతుకై జన్మ సార్ధకత నొందెను, 

పె నరిత9లోని రాజకుమూరులచలె జనులలో మూడు 
తింగతుల వారు కలరు. హొందజు పుణ్యము నంపాడిం చక్ర 
పాపశార్య ములనే అచరించుచు అధోగలికి పోనుచుందురు. 
మతీకొందజు వుణ్యము "ేబియు నంపాదించక పావములో 
ప్రవేశించక ఉంయప. కొందజు పాపమును వమా[తము 
దరికి చేరనీయక వుణ్యమునే గంపాదించుచుందురు, మూడవ 
తిరగరివారు ధన్యులు, క్భతారులు, కృళకృత్యులు,వారు జన్మ 
మును సార్టకము చేనికొనువారు, ఈ జీవికమం'జీ వారు తను 
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(పయశ్నాతికేయముశే అల్మళ్డూవమును బడేసీ ఎైకల్య 

పాకి నొందగలరు. 

వతి: సత్రయత్నముచే జనులు మూడవ 
రాజకు మారునివలె వుణ్యధనమ. నుజ్ఞావధనము ను చక్కగ 

ఆర్జించి. పానముమ నష్టమును దూరీకరించి, తండి 
యగు పరమాత్మ యొక్క మెవ్వను బడసి వారి అను 

గహమువకు పాతం్రలై తరించవలెనుం 

దేవునకుసన్ని హితుడు 

'వూర్వమెపుడో శాశీవిశ్యనాథుని "జేవాలయ పా?ంగణ 

చు. శ ,అకసమునుండి ఒక బంగారు పశ్లిరము ఆక స్మాత్తుగ 

పగెనట! ఆ ప్ఫోరనువై నొ భష్తువకు అను ఆతరములు 

(వాయబడియుం లెను, తళఠళ మరయుచున్న ఆ పసిడిప శర 

మును గాంచుటతోడనే అచట పూజచేయుమన్ని పూజారి 

"వెంటనే సు గెత్తుకొనివచ్చి సీరాకచే దానిని పట్టుకొని పారి 

ఫోవనెంవెను, కాని నీమిదురదృష్టమో, దానిని తాకగన అది 

మట్టిషళ్లిరిను గ మూారిపోయెను, ఆ మట్టిమూకుడు జాచి వవ 

గించుకొని ఫ్రరోహీతెడు దానిని జారవిడువగ తేళ్భ ఇమే యవ 

మరల హీరణ్యయరూపమున వెన్నాంచెను ఈ (పశారము 
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ఎందజోవచ్చి చానిని ఆకరి, తర్భీ ఇమే ఆది మృణ్మయముగ 

మారిపోవుచుండెను, వారు వడలిన వెంటనే మరల బంగాకు 

వన్సున్రుగ ెలుగొందుచుండెను. రాజులు వచ్చిరి, మవారావాలు 

వచ్చిరి. చక్రవర్తు చేకెంచిరి. కవిపుంగవులు వచ్చిరి. బల 

వంతులు వచ్చిరి. సింహపర్యాకమశీలురగు మల్లు లషపదెంచిర్మి 

నావసేయులు వచ్చిరి, ఉపన్యానక రలు వచ్చిరి. కాని జారు 

కాకినన్కు మరుశిణ మే మట్టిగా మారుదుండెను. ఈ వింతను 

జూచుటకు దూర దూర (పాంతములనుండి బను'లే తెఎచిరి* 

మందిరమంతయు జనసమ్మర్షముతో గూడి యుండెను, వచ్చిన 

వారిదగ్గఆ యాచించుటకు విచ్చగాళ్లు, వికలాంగులు కూడ 

వచ్చి కారులు తీర్చి కూర్చొనియుండీరి, ఈ న. రంభమంతయు 

జూచి అక్చర్యపడి ఒశానొకడు ఆనలు పవయచయేముయో 

శెలిసిలొ భవతెనని మెల్లగా మందిరములోనికి పోవు మంజెర్కు 
దారిలో కూర్చొనియున్న కుంటి గుడ్డివారల జాచి ఆరని 
వ్యాదయము ద)ఏందికోయెకు, కొంటి వెంట భాన్చురులం 

రాలు దుండెను.శాని వారికి నహోయనము చేయుటకు అతనియిన్ద 
కాసెచట! కడు బీదవాడు, ఎట్లో గుండె నిబ్బకముటేసి కొన్ 

లోనిశేగి అ బంగారు వళ్లిరమును కొకెరు కాని వము 
యాళ్ళ ర్య మోశాని అట్లు కాకినను అది తన సవహజలావణ్య 
సువక్ల బాయలను ఏవ-లేదు, చుట్టరున్న వారందజున్ను 
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జయజయ ఛ్యానములు చేసిరి, భగవంతుడాన్ను కొనిన వీఠరుడితి] 

యని సర్యులును అనందపడిరి 

ఆతనికి విద్వ లేదు, ధనములేదు, పా)వంచిక కీర్తులులేవు 

కాని వృడయకోమలత్వనము మూత్రము కోలదు.దయ, ప్రేమో 

కరుణ అతనియందు తోొణికికలాడుచుండను ఆదిరమీ ఆతని 

ధనము, ఆదియే అతని గర్వన్వము. ఇన్నికోట్లమంది జీవరాసు 

లలో ఆ ఓక్క-డే భగవంతె.నకు వ్రీ౭ెప్మాత్రు జెట్టుకోగల్లైనో 

ఒకింత యోచింఛుకు' జీవితములో ఎద్బానియందు.. దృష్టిని 

ఎక్కువగా "కీంద్రకరిం చవ లెనో ఆలోచించడు. ధనముండు 

గాక విద్యయుండుగాక, భవనమ.లుండుగాక కాని వానితో 

పాటు కోమల వృదయము కూడ నుండవలెను, _దెవీసంపత్వే 

కూడ నుంజనలెను, సర్వేశ్వరుని యెడల అచంచలమైన భక్తి 

నర్వభూకకోట్లయెడల దయ-ఇవి వ్రథానముగ నుండవలెను. 

తక్కినవి యెట్లున్నను మనుజుడు తేన నెకిక, అధ్యాత్మిక 

Woral and Spirtual) దృ్షి.ని పఫూర్షమ.గ వికసింప జేనీకొ న 

వలెను, ీవలము భ"తిక బలము పి నాధారపడునాడు ఎప్పటి 

జకను పతనమొందియే తీరును, నిరాశానిన్బృవాలను ఎదు 

రొ-నును, తుట్టత.దకు అపబయము"ే వరించును. 
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పీతి, హృదయబద్ధి, వనితిత, కరుణ==మున్న గువని 

కలవాడే లోకమున భగవంతునకు మిగుల సన్నిహితుడు 

శాగల్లునుకాని శదికరులుకారు, 

దైవసామిప్యము 

ఒకానొక గానుముళో ఒక ధనికుడు కలడు. అతు 

గొప్పలశ్రాధీకారి, జీవిథమంతయు చెమటకార్చి సంపాదించి 

లమలుగడించెను, కాని కోంతకాలమునక వార్థక్యము దాపు 

రించెను, ఎటువంటి వాస్నక నను కరీరము తన ధర్మమును ib 

"వేక్చునుగదా! బాల్యము యావనము, వార్థక్ళము-అను ౮4 

మరాదును జేవాధారులందజికిని వరుసగ వచ్చుచునేయుం/ఏను 

ఆతడు వృద్ధుడై 'జేవాదార్థ్యము తిగిపోగా, ఇంటినుండి ఇయ 

టకు కదిలలేని పరిస్థితి నర్పడెను, అతని ఖొక్క-డే కుమారుగా 

కలడు. అతడు "పెరిగి పెద్దవాకై తండ్రియొక్క... వ్యాపా గ్ 

శార్య(క్రమములను నెర వేక్పుచుండెను. 

కొంతకాలమునకు అతనికీ వివావాము జరిగను, సనా। 

సారిశ్ శేఏతమును గడువుళొనుచు వ్యాపార కార్య క)మమూన 

వర్యవేక్రీంచుచు నుండెను. కాని అతను భోగలాలసుకు 
వివయవ్యా మోవాములందు పడి ధనమును దొర్విసియా * 
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వజచుచుండాను, వ్యసనములందు కగుల్కొని ఇంది)యములకు 

దాసానుదడానుడి తండి) కష్టపడి సంపాదించిన దవ్యమును 

బూడీదపాలు చేయుచుండెను. ఇడియంతేయును గమనించి, 

కుమారుని దుక్సేష్టలకు వగచి, తినసొ_త్రంతీయు క)మక్ళమ 
నుగ తరగిపోవుచుండుటను గాంచి, తండి) మిగుల ఖన్నుుడె 

కుమారునకు తెలియకుండ తన యావదా_న్తీని బంగారిముగను 

అభరణములుగను, రత్న _వెడూర్యములుగము మార్చివెచి 
చానినంతను ఒక బంగారపు బిందెలో పెట్టి ఒకనాటి శీయి 

అందజును నిదించుచుండగా తన దొడ్డిలో ఒకచోట భూమిలో 

లోతుగ పాతి పెక్టును, 

కాలచ్యకము రివ్వున రిరిగివోవు చుండెను, రోజులు 

నెలలు సంవత్సరములుగను పరిణమించుచుండను,. ఇట్లుండ 

ఒకనాడు ఆ వృద్ధ (శ్రీమంతునకు త్మీవమగు వ్యాధి తగుల్కొ 
నెను, ఎన్నియో మందులు వాడీరి ఎందుకో ఇవెద్యులు వచ్చి 

వారి వారికీ తోచిన ఉపఛారెములు చేసిరి కాని రోగము 

తగ్గలేదు, పపెపెచ్చు 'పెకుగుచుండెను. అనలే వార్షక్వముః 

అందులో తీ్నవమగు రుగ్మత, కావున ఇక ఎక్కువకాలము 

జీవించ లేనని అతిడు నిర్ణయించుకొని, తాను సంపాదించిన ధన 

మంతయు బంగారురూషముగ దొడ్డిలో నున్నట్లు తన కుమా 

రునకు కెలియకేయ దలంచెను. తనకు వారినుడు అతడే కాబట్టి 
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వీనాట్రి కైనను అ స్తీ ఏివయము అతనికి తప్పక అెలువవలసి 

యుండునని నిక ృయించుకొని, మణుసటి దినము ఉదయముననే 

బంగారు ఏందెయొక్క. జూకను ఆతనికి ఎఆుకపఆ దదలం చెను, 

"కాని విథ్మివేసరీళ్యము వలన ఆరోజు రతి వ్యాధి తీవ 

ముగ (వకోపించగా కంఠము నిరుద్ధముకోగా వీమియు. నలుక 

శేకుం'డెను, ఆశ క్రతవలన సైగకూడ చేయలేక వోయను, 

అట్టి పరిస్థితులలో కాంత సేపటికి ఆతని ప్రాణవాయువు ఆక 

స్మాత్తుగ ఆంకరించెను, నాడిఅగివోయెను, తిండి) చనివోగా 

అవుడు కుమారుడు కం|డీకి చేయవలసిన జార్ధ్య "డై, హిక కర్మ 

లను యధారీతి ఆచరించి మధ్యావ్నాము భోజన సమయము 

కాగా వంటశాలలో ికి వళ్ళి దూడ అచట అన్నములేకుండెను 

పోనీ, డబ్బులీసీకొని వెళ్ళి ఊరిలో భుజించదమా యనిన 

ఇనుపపెట్టి కెజచి చూడగా అచట బక్క శాసైనను లేద, 

ఆకలి మండీనోవు చుంజెను, దొడ్డిలోదాచిపెట్టబడిన బంగా 

రను బింతె విషయము ఆతనికి "కెలియ'నే 'కెలియదు. 

ఇట్టి విపత్కర పరిస్థితియందతడు నీవియు తోచక ఒక 
పాఠ)ను చేతబట్టుకొని (గానుములో భిశాటనకేై బయలు 

'జేరను, ఇంటింటికి వెళ్ళి “భవతీ భితాండేహి” అని అడుగు 

కొనుచు ఒకొక్క కబళనును పాత్రలో చేయించుకొను 

చుండెను, ఎంతె _దెన్యము! లక్షాధికారి కాల్నవెవరీత్యముచే 
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భియైధిశారిగ మారిపోయికు, ఒకనాడీ వీకారయే ఆతడు భీఖ్రా 

టనము నలున్తచుండ ఒక పద్దమనివి. ఆతనినిదూచివమయ్యా! 

లశ్రూధికారి కుమారుడవు కడా! భిశ్రాటనము చేయు (గనా 
చార మేల పట్టినది?“ ఆని ప్రళ్నించగా, ఆరేడు నిబమే లక్రా 

ధికారి కుమారుడనే,. కాని ఆ లతలు మానాయన ఎచట 

ఉంచినాజో, ఎదట డాచిపెట్టినాడో తెలియదు, కావున ఈ 

ార్భాగ్యము కలిగినది అని చెప్పగా వెంటనే ఆ పెద్దమనిన్. 

మోనాయన నాకు (పాణన్నేహితుడు. అతడు జీవించియాన్న 
కాలములో తన యావదాస్తిని బంగారు రూపమున మార్చి 

దొడ్తిలో చాచిపెట్టదలంచినటు నాకు చెన్సీనాడు, శాబట్టి ఆ 

ప్రి కొర మతడు దొడ్డిలో దాచెనో. లేదో చూతను రమ్ము! 

ఆని చె 'ప్పెను, 

ఆతని వాశ్యానుసారము (శ్రీమంతుని తనయుడు దొడ్డి 

యంతియు తి)న్నించగా ఒక దోట బిందె కనివీంచెను అందరు 

అక్సర్య చకితుులెరి, ఆ సంపదను న్వీకరించి ఆతడు ,వైళన 

మూ జీవితమును గడుపసాగెను 

సీతి ; దాఖరహికిమగు అక్మ తిన స్వరూపమే అయి 

యున్నను జీవుడు అజ్ఞానవకమున చానినెటుంగక దుఖపరిత 

వ్రు నానాయాకినలను జొందుచున్నాడు, సద్జువువు పచ్చి 

నాయనా! నీవు దుఃఖస్వ్యరూవుడవు కాపు, అసంశానందము సీ 
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సొత్తు. ఆనందమే సీస్వరూవము, నచ్చిడానండాత్మ యే, సీ 

అని వోధంప సంసార తాపపరిమగ్నుడగు జీవుడు ఆ వాశ్యవ 
లను విశ్వసించి గురూపదిస్ట మార్గమున పయనించి, పెక్కు 

సాధనలను గావించ, ఆత్మ సాఠాక్మ_రమును బడసి పరము 

నందమును బడేయుచున్నాకు, రై వసామోవ్యముచే, దై 

స్వరూపపా్రప్రిచే ఆనందసాగరమున ఓలలాడుచున్నారు! 

(పపంచముయొక్క నశ్వరత్వము 

పూర్వ మొకానొక రాజు రన చేకమును చక్కగ ౩ 

పాలించుచుండెను, అతదు పెక్కు. సంపదలతో ఐళ్యర్యములత్ 

ధనధాన్య నమ్మిద్ధితో త.లతూగుచుండెను. అన్ని హంగులత్ 
కూడిన "పెద్ద "పద్ద రాజభవనములు, ఉద్యాసవనదుల్ను ఆసా 

మగు భూనంవద అతనికి కలదు. ఎండలో అమాత్య కేఖరు ౬ 
"రాజ్య కార్యనిర్వహణ దకులు నెౌకరులు, పరిచారకులు, ॥ 

జనము అతనికి కలరు, నారందతును వారివారి ని'ర్టేశింఫబకే 

శార్యకలాపములను చక్కగ చేయుచునుండిరి, అ రాజు? 

సించునట్టి రాజుప) సాదము నలువైపుల విస్తరించి చూచుట 

ఒక "పెద్ద ఊరువలె కన్చించుచుంజెను, తేన కాజవై భవః 

లస్ఫ్టిటిని చాచుకొని ఆ రాజు మురిసీపోవ్చచు తనంళటి రా 
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గాన్ని తేన రాబ్యమంతటి రాజ్యముగాని మజెచటను లేవదు 

అహంభావము కలిగియుంచెను, 

ఇబ్లుండ ఒకనాడా నృపాలుడు మృగయావినోదమున కై. 

తేన వట్టణమునకు సుదూరముననున్న ఒళానాక ఆరణ్యమున 

నంచరించుచుండ ఒక్ ఏశాంతప)'జేక మున ఒక కృతము 

క్రింద ఒక మునివుంగవుడు కూర్చొనియాండుటను చూశాను: 

అంతటి నిర్భ నవ) చేశ మున కాత గెందులకు వచ్చెను! అతడెవరు? 

ఎంమల కావిధముగ వకాంతమున కాలమును గడువుచుండెను! 
ఈ మొదలగు విమయములను శేలిసికొఎదలంచినవాడై ఆ 

రాజు మునివమ్యుని గమివించి పరికింప ఆతని కరీరాక్ళతి 

యందు ఒక ఏిమయము రాజానకు కండ్లకు కొట్టినట్లు ఆగపడెను 

అ బుమీయొక్క- కరీరమంళయు రోమమయముగ నుండి 

నప్పటికిని మో బేతిమోద చింతే గింజంక స్థలమున మాత్రము 

"వెంట్రుకలు లేవు ఆ బుమీర్వన్వరూపమగు వరబ)వ్మా 

మునందు నిలుకడ కలవాడై, మహోల్లాగముగ కన్నట్టా 

చుండెను, 

"రాజు! మవార్షి ఇంతకు పోయి మవోత్మా!శఈ వకాంత 

పీజేశమున కీతోష్ణ్టాదులను నహించుళొనుచు, అవోరము 

కొత యిబ్బందులు పడుచు, ఇంత కష్టవడనేల! మా పట్టణ 

మునకు రండు, సకలై క్యర్యములు మిరు అనుభనించవచ్చును 
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అవోర విషయమున గానీ నృన్ర్ర విషయమునగాని, మ జే 

వినయమునుగాని మాకు లోటుండదు ఎందజో ఖృత్యులను 

వినియోగంచెదను, పరుందుటకు చళ్క-ని సాన్పులు కలవు, ఈ 

నిర్ణనారణ్యమున ఈ ప్రకారముగ బాధపడళ తక్షణమే నా 

రథముపై కూర్చుండుడు. మిమ్ములను నగరమునకు చేర్చి 

అనందించ జేసెదను, | 

ఈ ప్రకారముగ భూపాలుడు తపన్వీతో చప్పగా ఆ 
ఈపని పకపక నవ్వి రాజా! నా కిచట ఆనందమునకు కొదవ 

యుండినగదా సీరాజ్యమునకు వచ్చుటకు! దుఃఖము లవలేశము 

కూడ లేనట్టి అత్మ యందు చేను గదా న్థీతిగల్లి ఇం చాదులు 

అనుభోవిందు అనందమున కంక అధికమైన ఆనందమును 

అనుభవించుచున్నాను. లశ సీ రాజసుఖముతో నాశేమి పని? 

అమృతమును 'తా)గుచాడు ఆంబలిని ఆశ్సించున'1-బుషీళ్వరుని 

౪ 'వాక్యములను విని రాజు నివ్వెర పోయెను. వ రాశ్యవై భవ 

ములను కా నీంతవఅకు ఎంకయో గొప్పగ తలంచుకొను 

చుండెనో, వ రాజ్య సుఖమును నుఖములన్నిటి కంటు మిన్న 

యని భావించుచుంగెనో అయ్యది బ్ర)హ్మానందసాగరమున 

ఓక బిందువువంటిజే యని గ్రహించి ఆళ్చర్యపడెరు ఆయినను 

అటనుండి తిరిగి వెళ్ళు సమయమున ఆ రాజు మునీశ్వరుని 

మసహోక్నా! మా మోచేతి పెన కొంత మేక రోమములు 
'లేదేమి, అనివిశ్నింప మునిపుంగను డీట్లు (ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. 
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రాబా! ఒక్కొక్క కల్పము పూర్తి అయినపుడు నా 

శరీరము పె ఒకొక్క రోమము శాలి వోయెను. ఈ చింత 

గింజంత స్థలములో ఎన్ని రోమనులు ఇప్పటికి రాలిపోయినవో 
అన్ని కల్పములు నాకిపుడు గతచిపోయినవన్నమాట, ల్ప 

శాలను ఉండిపోవు నాకు నీరాజ్య భోగము అందుకు, వీ సం 

పద తెందుకు? కావున రాజా! నేనిచటనే ఉండి ఆత్వాచంద 

సాగరము న మునగ లిడుదు నుందును, నీవును సీ నిజర్యరూప 

మగు ఆత్మను గూర్చి కద్దురువుల వలన చక్కగ "కెలిసికొన్కి 

ధ్యానాదుల డ్యారా అద్దానిని సాకార్మ-రించుకొని జీఏతమును 

ధన్య 'మొవర్చుళొనుము, మూస్త్రాళ్ళముచ్చట యగు ఈ జీవిత 

మున నక్యరములను ఈ (పాపంచిక విషయ భోగములను చూచి 
మురిసి పోకుము, ఆపో మాపో ఈ శరీరము పతనమైసవుడు 

సమస్త (ప్రవంచమ.తోను, సమస్త భోగథాగ్యరులతోను 
వియోగము సంభవించును. ఆని ఆ మునీశ్వరుడు భూపాలు 

నకు బోధించి ఛ్యాననిష్టువయ్యెను. రాజు బుషి కోరని దివ్య 

బోధలను మననము చేనీకొనచు గృహోఖిమఖుడై చనెను, ' 

కొంతకాలమున కతడు ఆ బోధలచే (వభావితుడై ,రాబ్యతును 

కుమారుల కొప్పగించి నై రాగ్యయతుడై ,ఏకాంతేమున బోయి 

భగవచద్ద్యానాదులందు కాలనును గడుపసాగెను, 
ob: పావంచికే వై భవములు క్రణికములు 

వావి మొడల విరాగము కలిగి శాళశ్వతమగు దైవము 

కొజకే జీవుడు నియత్నించనలయును, 

u 



గొప్పవికా[గత 

ఆది మహాభారత శాలను. పాండవులు, కరవు 

బాల్యకాలమున ఒకే గురువుయొద్ద ధనుర్విద్యయ ౦దు శితుణ। 

బాందుచుండిరి. ఆ గుకువే (దోగాదార్యుడు ధనుర్విద్యయం! 

అరి లేరిన మహనీయుడతను,ఆనుభవజ్ఞడై న శిష్యుడు ఎంతయె 

ఉపకృతిని బడయుకుండును.ఇచట గురువైన దో9ణాచార్యుడి 

ధనుర్విద్యా (వవీణుడై చెలయుచుండుటయు, శి మ్య ల? 

పాండవులు, కౌరవులు శ ్రద్ధాభక్తు లతో గూడి విద్యను పొం 
వలనను తీవిమైన ఉత్సుకత కలిగియుండుటయు సంభవిం? 

నందున శిష్యులగు అ పాండవులకు, కౌరవులకు ధనుర్విద 

యందు చక్క-టి కుకలత వర్పకెను, 

ఆయినను ఒకోవుడు వారి ధనుర్విద్యా ప్రవీణ్యమున 

దో)గాచార్యుడు పరీక్షింవదేల చెను. ఊరిబయట ఒక షై 

చెట్టు కలదు, దాని యొక్క. ఒక ఎశ్రైన కొమ్మకు బక పా! 

ఎవెన పవడకట్టికు కట్టించి, దోణుకు ఆ కజ్జచివర గాజుకన్నుత 

కూడిన ఒక కొయ్యవకీని "వేలావదీయింభెను, పరీశ్రానవ 
యముగ ఒకానొళ దినమును నిర్ణయించి, అ దినమందు ఐద 
గురు పాండవులను నూజుమంది కౌరవులను దోోణాచార్యుడ 

అశెట్టు సమీపమున ఏలు దుకొనివచ్చి వారికో నిట్లు చెప్పన 
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శిమ్యులారా! కొన్ని వత్సర ములనుండియా మోగదు నా 

యొద్ద విద్యను అభ్యసించుచున్నాకు. మిరందరు కంద్ధతో, 

భక్తితో, నిశ్వానముతో విద్య నేడ్చుకొనూన న్నారు, ఆయితే 

ఆ విద్యయందు మోాశెంఠ పా)ఏణ్యమును బడనీరో ఈ రోజు 

“జీను వీశ్చింపదలంచి మిమ్ముల నిచటికి రీసిరొనివ చ్చినాను. 

ఇదిగో చూడుడు, ఇచట పక పెద్ద వృషోము కలము, దాని 
కొమ శ్రిచివర ఒక పొడవైన గడకజ్జ కట్టబడి యున్నదా దాని 

చివర ఒక భొయ్యపక్షి వ్రేలావగట్టబడీ యున్నది, దానికి ఓక 

గాజుకన్ను అమర్చబడీయున్నది, మోరు చేయవలసిన పసి 

వదనగా, బాణముతో అ గాజశన్నును ఛేదించి వేయవలెను, 
కాబట్టి మిరు మో మీ ధనున్సులను బాగుగ ఎక్క పెట్టి 

సిద్ధముగనుండుడు, నేను ఎవరెవరిని వీలుచుదునో చారు వచ్చి 

ఎవ్వడు కొట్టమని చెప్పుదునో,ఆవ్వుడు సరిగా అ గాజశన్నుము 
బాణముతో కొట్టవలెను, ఇదియే మికు పరీతు శాబట్టి 

ధనున్సులను "లెన్నగ నంధీంచి సిద్ధముగ నుండుదుం 

గురు బేవు డీ పకారముగ ఆబ్బ నొనంగ అపుడు 

ఇమే పాండవులు, ధ్నార్త శామ్ట్రిలు తమ తమ ధశున్సులను 

చక్కగ సంధించి నిలబడిరి. ఆంతిట దో)గాచార్యుడు వారిలో 

నొళొొ_క్కరిని వలిచి బాణమును వ్రీయోగింపుమని వెన్పి, 

నరిగా వారు బాణమును వదల బోవు నమయమున వారిని అవీ 
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నాయనలారా! ఈ నమయముం నసు+కు సీని ౫ని రుం. ష్ 

చెస్పుడు అని అర్జునుని తప్ప తీష్మీంస వారిని అణానె నని సరు 

అపుడు వారు ఒక్కొ" న నాకు చి కిని iam 

నారు కిల్లి కనిదించుచున్నిరి. శారు సలి "నికిం, ౪1:1 న్నర ఉని 

ఈ పకారముగ రికీక ములుగ చనం 'గిని ల, ఆ nm గ 

ములు వినగ న్ (లోగా ంమ్యుడు వారలను క ౫ han 

(పకంగా నిలబడునిని చిప్పెను, రుట్టు వకు అన 29 " 

అ"ఇమును పయూాగింపుమిని ఇొప్పగా పెరిగా ఆన ఈగ 

సమయమున (నోణానామ్యు జతనినీ ఆధి ఇఇ సీ "న 

వీంచుచున్నది, అని అడిగెను. అపు ౫' నును సు గం శీ 1 

శేమియు కనిపించుట నేదు: వరి 3 క్క గా కన్ను. et 
కనీకించుచున్నిది. అని వచించిన, 11004౧ లిన్! (టి ఎని! 

గుపేటీవుడు ఆ నొొనగగా అనుగు సాగా నన్నో mn 

మును సయోగించను.. గో “be, ౧౧౪౫న a 
కగాణపు దెబ్బకు ఎగిరి అనం? డను, 

ఈ సంఘటనను గుందేవ్రైకు త్క్ అకక అవ 
నాయనలారా! వకాగంత అనగ" ౨ టి Ee Wms 

లమ ముతీప్ప తిక్కీ-ని దిదియు మనంగ MyBO ఖని గన్న 

వీశ్మాగతి. అస్గనునకు షి కన్నుగెప్ప అన్య నే Far కే, 

రిం లేదు. ఇక్కా-ర ముస నే అతడు అయ్య ను చి ఇగితి 
గాను. బౌణను వదలుననుయనున నాశ గేట్లు, పుట్టు శిల 
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మొదలే న ఇతర వన్తువులు కనిపించినది కావున అది వశాగ) 

దృష్టి కానేరదు, అస్టనునీవలే మీరును వకాగ్రుదృష్టిని ఆల 

వరచుకొనుడు, లక్యముతప్ప అన్య మేదియు మనస్సునందు 

న్ను రింపకుండులాగున నేర్చుకొనుడు, గురు బేవ్రని ఆభోధలను 

ఆలకించి తీక్కీ.నవారందరును గుంపాఠమును గ)హించిననారై 

వకాగ)త అనగా నమియో బాగుగ కెలిసికొసగల్లి, 

నీతి; ధ్యానము నలువువవుకుఃభగవచ్చింతన గావించు 

నవుడు సాధకుడు వక్శాగత కలవాడై అక్యువుగు భగవంతుడు 

తప్ప ఇతరవిమయము "లేవియు మనస్సునందు జో రబడకుండు 

లాగున చూడవలయును. ఇదియే అనన్యళ కి, ఆగభ్యచింత 
నము, అనన్యభ్యానము, ఇట్టి అనన్య చై వచింతనయువలననే 

ఇట్టే వకాగొతవలననే మనుజుగకు పూర్ణ శాంతి, పరమానంవము 

లభించును. 

అన్యన్య భక్తి 
ఒక పర్యాయము నారదుడు గోవిళలకు భృక్తీనిగూర్చి 

(వబోధించుటనొఅ్నకై వారియొద్దకు వెల్లి గోవిళలందతిని అవ్య 

నించెను, వారందజును భ క్రీ పురన్సరముగ నిచ్చేసి మవోత్మా 

తమరాకోకు శారణమేమి యని ఆకిగిరి, మోకు భ క్రీినగూతక్చీ 

కొన్ని విషయములు బోధింవదలంచి ఇచటికి వచ్చినను అని 
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నారదుశు నమాధానము'చిప్పెను. ఆ వాక్యములను విని గోపీ 

కలు నుహాశయా! మా చిర్తములు నిరంతరము (శ్రీళృష్ణవర 

మాల్మయొక్క- పాదారి విందములైై లగ్నమైయున్నని. తమ 

(వళోధము వినుటకు మాకు తీరక యెచట$ అని పలుకగా 
నారదుడు ముక్కు_మోద ('కేలు చేసికొని అవహో!వీరిభ క్రీ ఎంత 

అమాఘమైనది' భక్షీని గూర్చి పిరికి సీను జోధింపదలంచగా 

వీరీ భక్తి యుట్టిదో నాకు చక్కగ బోధించి వదిలిపెట్టెరి, 

ఆవన్యభక్షినిగూర్చి యెనరైై న తెలిసి కొనదలంచునో గోపికల 
యొడ్డనే తెలిసికొనవలెను, అని భావించుచు ఆచ్చోటు వీడి 

తన న్వస్థానమునకు వెడలి కాను వాగయుచున్న భక్తిసూతి) 

ములు ఆను (గంథమునందు యథాప)బజ గోవికానాం అను 

న్యూతమును చేర్చాను. దాని అర్థము. ఓ జనులారా! ఎవరైన 

భ_క్షీనిగూర్చి తెలినికొశ దలంచునో గోపికలయు ద్ద 'కెలినీకొన 
వలెను, వాళెట్లు అనన్వళ క్రి కలిగి పవర్శించుచున్నారో 

అఆప్రవర్తించ వలెను.కాబట్టి భక్తిని చక్కగ ఆచర ణయందుం 

చినవారిలో అగ్రగణ్యులు గోేవికలు,వారి చర్మిత భక్తినూర్డా 

వతంబులకు ఎంతయో అదర్శవం తమైనది, 

పీతి: గోపికల భక్తి అనన్య మైనది, ఆదర్శ 

మైనది, అట్టి అవన్యభక్తి ని బనులు అభ్యసించవలెను, 
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పూర్వము 'జీవతలలో ఒకడు, మానవులలో ఒకడు, 

చానవులలో. ఒకడు తరించవలెనను ఉద్దేశ్యముతో బోధ 

కొఆవై వ)జావతి (బ)వ్మా) వద్దకు వెళ్లి సమ్కురించి మహో 

ప్రభో! జీవుడు సంసారదుకఖను నుచాటి వమశాంతిని బడయా 

టకై ఉపాయమును "సెలవీయుడ ని (పాన్థించిరిఅంకిట (బ్రహ్మా 

"జీవుడు “ది అని పలికి ఆంఠర్థాన 'మొందెను, అఆ ఆతరమును 

విని జీవతి స్వర్గలోకమునకు పోయెకు, మనుష్యుడు భూలోక 

మునకు తిరిగి విళ్ళ్శిను, అస్లు దానవుడు పాతాళలోకమ నకు 

శావలివోయెను, వారి వారిలోళముల శేగి ఆ మువ్వురును “దో 

అను ఆవరమాును గూర్చి తడిక నిష్టతో చింతనశేసి చాని అర్థ 

మేమైయుండునని ఆలోచించిరి, తుదకు వారు దాని అర్షమును 

ఈ ప్ర)ఠారముగ "ేజలువేజుగ నిశ్చయించుకొనిరి.బేవత క్రి 

ఆను ఆక్ర ముయొక్క- అర్థము“దమముఇంది)య న్యిగహము 

అనియు, మానవుడు “డానము? అనియు దానవుడు “దయ 

అనియు నిర్ణ యించుకొెనిరి అ(పకారముగ నిశ్చయింగుకొని 

జేవతలు దమమును చక్కగ అలవాటు వేసికొనదొడగిరి, 

మానవులు 'దానధర్మములను అభ్యనించ దొడగిరి, దానవులు 

దయను ఆలవాటు చేసిళొక వొతగిరి ఇవ్విథముగ (వజాపతి 

యుక్క ఆ సూత నై బోధచే చేవతలు, మానవులు, దానవులు 

మువ్వురును కూడ తమ చి_త్తములను శుద్ధమొనర్సుకొని భన 

సాగరమును చాటి వై చరి, 
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నీతి. దమము (ఇ0(ద్రియనిగహము) దానము 

దయ అన్ను మహ త్తరసరద్గుణములను _అభ్యనించ 

వలయును, 

చోరగుణము 
ఓకానాశరాజు సామంతులను మంత్రులను "పెద్ద పెద్ద 

ఉద్యోగన్థులను ఆహ్యోనించి ఒకనాటి రాత్రి టక "పెద్ధ విందు 
జరీవను, ఆ విందులో ఓక వెద్దగుండ?ని బల్ల చుట్టు అండజును 
కుర్చీలలో హార్చొని ఆ బల్ల వ నేట్లలో పెట్టబడిన భో బ్య 
పదార్థములను అరగించుచుండిరి. ఆ గుండ్రని బల్ల మధ్య దక 
ఆభరణము థగ ధగ యుకయచుండెరు.నిందుకు కోభనానంగ 
గలదను ఉన్రేక్యముతో అ వఏలువైన వస్తువు లచట ఉంచ 
బడేను, దీపను కాంతులలో ఆఏ తమ 'కేజనును విరజిమ్ము 
చుండెను, ఇంతలో అకస్మాత్తుగ కళ్చెంటు అఆగివోనవ్టటవే ఆ 
భవనమంతయు, అంద కారబంధురము య్యెను, మరల ఒక్కో. 
నిమినకొలములో కట్టైటురాగా దీపములు యథా వికారము 
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చీకటిలో ఈ విలుకై. న ఆభరణమును ఎవరో దొంగిలించిరి, 

ఇవుడు తిరిగి లైట్లు అర్పించెదను. దానిని తీనికొనినవారు 

చీకటిలో దాగని యధాస్థానమందుంచ గోకుచున్నాను. ఈ 

వళారముగ చెప్పీ లెట్లు అర్పించగా ఆ నీకటిలో ఆ బంగారు 

పన్లెమును గూడ ఎవరా తస్కరించి వేనీరి.&ీరి లైట్లా చేయగా 

ఆ పళ్గెము కూడ అదట లేకుండెను, అవు డారాజు ధర్మము 

ఇంతే దిగణారిపోయినదికచా గయా లోల న బాల. చింతిం 

చెను. బనులందజును భర్మావలంబనము ఎఫవుడు కలిగియం 

దుశాయనియు, రామరాజ్య 'మెవుకు వచ్చునా యనియు 

అతడు లోలోన తలపోసెను 

నీతి; చోరత్వము మహాపావము, నరుల వస్తు 
వులను ఆవహరింనరాదు, 

భయం కరవి షసర్బ ము 
అదొక వీధిబడి. వంతులుగారు చిన్న చిన్న వీల్లలకు 

వ్రాత "నేర్పుతున్నారు, నిల్ల లందరు పలక, బలపం తీనీకొబ 

నూస్టరుగాప చెప్పినది కఏద్ధగా వ్రాస్తున్నారు 

పంతులుగారు.ఒకోయ్ విల్లల్లారా! పుణ్యము అని వ్రాయండి 

ఓల్పలుంసార్ 1 వాాసినామూ 

వం. పాపము ఆని (వ్రాయండి, 
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వింసార్] (వోసీనాము, 

పం-సకే, ఇక చాలు మీ మీ వలకలు తెండి చూడాలి, 

పీల్ల లందరు వారి నారి పలకలను మాష్ట్రకుగారి కి చరావీ 

ఇారు, ఆందబూ చక్కగ వ్రాసినారు మాసష్టమగారు పరమా 

నందభరితువ య్యారు, నావిల్లలు భాగా శేర్స్పుపన్నాకు. అని 

తలంచి శాని చిట్టచివరి నల్ల వాని పలక మూవగా ఒక చిన్న 

తప్పు కనివీంచింది వాడు పాపను అనుమాటకు బషలు పాము 

అన్ని వానీనాడు. ఆవుడు పంతులుగాకు వాడిని మందలించి ఈ 

విధంగా అడిగారు- 

పంతులుగారు. వీమిశా! పావము అని వాయమం కే పాము 

అనివాసీ నావు! 

వీల్ల వాడు. సొర్, సార్ రెండూ ఒకశునండీ-పాపము ఈజ్ 

ఈక్వల్ టు పాము, 

చం.ఆ₹రే! పానము పాము ఎట్లా అవుతుందిరా! 

వీ.సార్! ₹ండూ మనుమ్యుడ్ణి బాధిస్తవి, నిజం చెప్పాలంు 
పామే కొంత మేలు ఆది ఒక్క-కరీరాన్నే చంపుశుంది 
పాషము బన్మజన్మాంఠి రాల్లోకూడ జీవుల్లో బాధిన్తూ 

ఆనేక శరీరాల్ని చంవుతూ ఉంటుంది, 
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పం-ఖేష్' ఎంత చక్కగా చెప్పేవురా! కళీగాని ఇకమోదట 

చెప్పింది చెమీనట్లు (ాస్తూడిండు, 

(జనులారా! పాపము భయంకర ఏషనర్పముకం'బను 

ఆధిక బాధను జీవునకు కలుగజేస్తుంది. దానిని తొలగీంచుకొని 

వుణ్యామునే ఆర్జించుట (శేయస్క-రముని యెఆుంగుడు[) 

వీత పావము పొముకఠంటెను భయంకరమైనది 

కావున దావివి అ్రవలంఛించరాదు, 

అన్తశ్శతువులు 

ఒకడు తన "పెట్టె పరువు రీసిళొని య్మాతేకు బయలు 

"జీళను, కొంతకాలముసకతడు శాళీచేరను.పగలంకా జీవాల 
యాలు మఠాలు చుట్టివచ్చి రాతి భుజించి పరుండెను ఆతని 

పరువులో నల్లులు ఉండటం వలన శాళ్రంళా అవి Bగకపుట్టి 

చేసినవి యూత్రికుడు చాలా బాధపడ్డాడు, మరునాడు మధుర 

(బృందావనం) బయలుజేరినాడు, ఆక్క్-డకూడా తన పరువు 

లోని నల్లుల వలన గాధజూ_స్తిగాఉండెను అ ఊరు వదిలేసి 

తిరిగి అతడు రామేశ్వరం దారిపట్టాడు.అక్క-డకూడ రాత్రంతా 

చల్లులవలన బాధిపడ్డాడా య్మాలికుడు. దిట్టచివరప అమ 

కన్నాడు - ఎన్ని యాగ్రలుచేనినా ఎన్ని శ్నేత్రాలు తిరిగినా 
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నల్గులలాధ తప్పలే'జ్కే అని నల్లుల్ని ఎక్కడో ఒకచోట దులివీ 

పౌరెయ్యాలి. ఆవుడు మాత్రమే నాటి 'ఇడద తప్పుతుంది, 

అం'కేశాని వాటిని దులపకుండా వెంట “వేనుకోని తిరుగుతూ 

ఎన్ని పవ్మితస్థలాలు వరాచీనా బాధనివారింవదు. 

అశ్లే మానవుని అంతణరణంలోగల అన్మకృ్ళ(తువ్రలగు 

శామకోధాదులను సాదారణ బే తొలగించుకోవాలి. దుర్దుణాలను 

అస్లు ఉంచి వైపెన ఎన్ని తీర్ధాలు సేవించినా వదో కొ౦ంళి 

వుణ్యం లభిన్తుంచే కాని, ఆజ్ఞానంమాత్భం తొలగదు, చిత్తం 

కుద్ధంకాదు, శాబట్టి ప్రతివారూ ప్రయత్న పూర్వకంగా 

తమలో ఉన్న వాసనలు, దురభ్యాసాలు తొలగిం దుకోనాలి, 

తీర్గచేవనము మంచి జేకాని దానితో వాటు లోనిమాలిన్యం 

పోవటానికి కూడా త్మీవంగా కృవీ. చేయాలి. 

నీతి : దుర్గుణములు తొలగనిదే మానవునకు" 
ఎన్నటికిని కాంతి లభించదు.కావువ మనస్సును బాగుగ 
వరికోధించి వానిని లెస్సగ పారదోలవలెను. 

=== 



టం రా ల (Mint) 

టంకశాలలో కొందజు బంగారు నాణెములు వేయు 

చుందురు, మతీకొంచకు "వెండి నాణెములు, ఇంక కొందరు 

రాగ్కి ఇక్కడి నాణెములు చేయుచుందురు. కాని ఎవరును 

వాటిని బయటకు తీసికొని "వెళ్లుటకు వీలులేదు, సాయంత్రము 

కాగానే అయా నాణెములను యంతా)గారములోనే వదలిపెట్టి 

విళ్ళిపోవలెను, ఒక్క రాగివైసా కూడా "వెంట తీసికొని 

ఇంటికి "విళ్లుటకు వీలుపడదు. 

శః ప్రపంచమొక టంకశాల. ఇందు ధనవంతులు, 

లకాధికారులు బంగాకు వస్తువులలో మలగుూచుందురు, మధ్య 

తరగతి నారు 'వెండివస్సువులు కలిగియుందురు. బీదవారు రాగి, 

ఇత్తడి వస్తువులతో దైనిక వ్యవవోారములను బరువుచుందురు. 
తాని మరణానంతరము ఒక్క వస్తువునైన వెను వెంట తీసికొని 
"వెళ్లుటకు విలులేదు, తాము సంపాదించిన బంగారమున్యు ఇతర 

గంపదలను ఇక్కడే వదిలివేసి ెీవామునుకూడ సారోవేసి 

వకాకుళై. వెడలిపోవుదురు, 

he; ప్రాపంచిక నంవదలను బూది ముఠినీపోరాదు 

ఈ ప్రపంచము టంకో శొలయని గుర్తుకు కెచ్చు కొనవెన్సు 

చివరకు చిల్లిగవ్యకూడ చెంటశాదని నిశ్చయించుకొని దృశ్య 
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వదార్థములపై ముమత్వేమురు వీడి నీడవలె ఎస్నావ్వుడు పెంట 

నుండు పరమాత్మనే ఆశ్రయించి ధన్యులు శావలెనుం 

చోరద్వయము 

ఈ ప్రపంచమ.లో ఇద్దఆు గజదొంగలుశ్నారు, వాసు 

మానవుని అయున్సును వారించివేయుచన్నారు, అహారము, 

నిద_అను ఈ ఇరువ్రరే ఆ గజదొంగలు మోనభుని ఆమాల్య 

మైన ఆయాున్సు నంఠిను వారు వ్యర్థమొనర్చి చేయుచున్నారు 
చారిరువురుని బయించిననే తస జీవుడు కడశేరుటకు అవ 

ఇకను లేదు, మితావోరను, మికనిద) ఆను ఈ రెండు 

సూత్రములను అశయించ్వి నాటిని చక్కగ అమలు జరిన 

నపుడు మాత్రమే జీవుడు కాంతిని సుఖమును దోచుశొనగలడు 

ఉదయము నిద్ర లేచినది మొదలు, ఆవోర విషయములొ 

ఎంతయో సమయము వృథాగా గడచిపోవుచు న్నది. అక్లేనిదలా 

శాబట్టి అ రెండిటియెడల ఒకింత నసంయమము అ లవర చ 

కొనుట చాల ఆవసరము,అఫప్పుడు భగవద్ధ్యానము నకు ఎంతయో 

నమయము వొఅకును శరీరమునకు “అవసరమైన ఆవోరను. 

ఆవనరమైన నిద) గ్రైకొనుచుండినచో ఆరోగ వ్రాయు చక్క 
బడును దై వచింతనకు సవుయము బాగుగ లభించును కాజ! 

జన సార్టక "మొుసరిం చదలందు సాధకులు, ముముతున్ఫులు 
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ఆహారము, నిద అను ఈ యిగువుకు దొంగల వివయములో 

కడుజాగరూసునల్రై యుండి, వారు తను జీవితమును హరించి 

"వేయకుండులాగున బహుజాగ్రతతో కసపెట్టుచు, అపమచ్చలై 

వ్యవహరించవలయును, 

పీతి; ఆహారము, నిద౦_ఆను 'రెండిటియందును 

మితత్వమును కీలించుచు. సమయమును వరమార్ధ 

సాధనలందు నినియోగించవలెను. 

(బేకులేని సైకిల్ 

ఒశానొక పట్టణమందు మిగుల జనసమగర్షముగల ఒక 

రాజఫీధిలో రాత్రిపూట ఒకడు సైకిల్పై. కడుచేగముగ 

పయనించుచుండెను. ఆ సైకిల్కు లైటుళేదు రాత్రిపూట 

'లైటులేపండ ఏ వాహనముకూడ (సయాణము ఇయగూడదు 

ఆది సర్కా-రువారి నిబంధనము, అ పీధిలో ఒక చోట ఒక 

పోలీను బంటో)తు రోడ్డు మధ్యన నిలబడీ వాహనముల గమ 

నమును కట్టుదిట్టము చేయుచుండిను. శె టులేకుండ సై కిల 

బమువేగముగ "వచ్చుచున్న ఆ వ్యక్తిని దూరమునుండియే 

భూచి ఆతనితో ఏమండీ! మో సై కిలుకు లైటులేదు, కాబట్టి 

దిగండి ఆని పలుకగా, ఆ వ్యక్తి అయ్యా! శృపహదలేదు. 

దయచేసి తప్పుకోండీ మోదవచ్చి పడగలదు ఆని చెప్పెనట, 



679 పర మూర కథలు 

ఆగ్రా కిల్ మజేమి-శాదు. అబ్బానియొక్క. మస్పుః 

దానికి లైటు లేదు. అనగా క్రానపకాశము లేదు "బ్రీకులేదు 

అనగా సంయమము లేదు. విచ్చలవిడిగా నిమయభోగముల్నపె 

పరువిడుచున్నది లె టుగాని 'బ్రేకుగాని "లేశపుడు వా వానిమును 

సర్కా-రువారు స్వాధీనము చేనికొని యజమానికి ఆపరాధమును 

విధించుదుడు, ఆశే తన నిజన్వరూపమగు ఆత్మిను గూర్చివ 

పరిజ్ఞానము 'లేనట్టియా, నిరంతరము నీషయములమై కీదుముకు 

సెట్టియు మనస్సు గలవారికి యమధర్మ రాజు తిగు శితు విధిం 

చును, తర్చలికెముగ వారు పెక్కు. ఇడుముల చాల్పకుదురు, 

వారికి శాంతి సుఖములు కలుగనేరవు, కాబట్టి మనస్సును 

మె కీలునకు లైటు, బ్రేకు ఇండిటిని చక్క-గా అమర్చి అనగా 

ఆత్మళ్లనయును, నంయమమును బాగుగ అలవాటుచేసి నూత 

మార్గమున అపతివాకముగ పయ నమైవోవుటకు అవకాశమును 

కలుగ చేయవలయును, 

నీతి . నువస్పు నిర్మలమును, నిశ్చలముగను 

ఉండునట్లు వ్రయత్నించవలెవం, వృతిదినము ధ్యావ 

మును చక్కగ అభ్యనించవలంయును. 

—0— 



(బహ్మ భూదేవి సంవాదము 
(అహ్మ జేవుడు_ అమ్మా! భూజేవీ! మట్టితో కొన్ని బొమ్మలు 

తయారుచేయాలని అభిలావ కలిగినది, భొంత బ౦కో 

మట్టిని ససోయముచేస్తా కా! 

భూ-ఎన్ని రకాల బొమ్మలు చేయాలని మా అఖిపా)యం?! 

(అ 64 లతుల రకాలు. 

భా. శామరామ' ఎంతి ఓవీకో మోకు, నాకేమి ఆభ్యంత 

రము లేదు.శాని ఒక చిన్న వంతును మోరు పాలించ 

వలసి యుంటుంది, 

(అ- అది యేమ! 

భా. నేనిచ్చిన మట్టిని కొంత శాలమైనతరువాత తిరిగి నేను 

వాపను శీసికొంటాను. ఎల్లశాలం నుట్టిబామ్మ మట్టి 

బొమ్మగా ఉండటానికి వీలులేదు, 

బ్ర)- మవారాజుగ తీసిళొనవచ్చును. ఎట్టి అక్షేపణా. లేదు 

చేను తయారుచేసే మట్టిబామ్మ కలకాలం అట్లా 

ఉండాలని నాకూ అభిప్రాయం లేదు. 

(ఇరువురికి ఆంగీశారం కుదిరింది. తదనుసారం బ)వ్మా 

జీవుడు బహుశాలంనుంచి భూచేవిదగ్గర మట్టి అఆరువుశీసికొని 
రకరకాల మట్టి బొమ్మలు తయారవేస్తున్నాడు భూ టేవి 

కొంతశాలానికి తన మట్లిని వాపసు లీసికొని ఆ బొమ్మలను 

శనలో లీనం 'చేనుకుంటున్నదిః అట్టి పకానాక బొమ్మవగు ఓ 



674 పర మార్థకథలు 

జీవుడా! ఈ మృ_ర్రికామయకరీరంపై బేనికి మమత్యం! జీవో 

మానో భూ దేవికి దానిని నమర్చించాల్సిం దేగచా1 శాశ్వత 

అక్మయే సీ స్వరూపమని భావించి బంకమట్టితో చేయుబడిన 

ఈ దేహం పె మమశారం తగ్గించుకో,పూ ర్తిగా తొలగుం మకో) 

నీతి! శరీరము వంచభూతాత్మకమైవది, జడమై 
నది. వశ్వరమైవది. కాబట్టి దేహాభిమానమును పార 
దోంలితాను విత్యకుద్ధ బుద్ధ అత్మయని తలంచవ లెను, 

సోమరితనమునకు తగిన శిక్ష 
పూర్వము [కహా శ దేవుడు మానవుని గృష్టించి లోక 

ములో వదలి అతని చర వలను గమనించుచుండెిను తాను 

సృష్టిని దిన మానవుని అవయవములన్ని యు ఎట్లు వ్యవవారిం 

చుమండెనో బాగుగ గమనించుచుండ ఒ? వ్వెచ్మితమాకనికి 

దృగ్గోచరమయ్యెను. కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఒకేసారి నృష్టీం 

చినప్పటికిని వానిలో కుడిచేయి కార ్ రదశతను, కార బ్రకశలత్య 

మును, కార్యో శ్సావామును, కార సర ఆఫీలామవను వ $ కము 

చేయుచుండ,ఏడను చేయి శార్య విముఖత్య యును, అలసత్వమును 

జడత్వమును వకటము 'చేయుదుంకెను. వ పన్నీ నను పడి 
చేయి ముందుకు వద్బుచుంగెను, గాని ఎతమకుచేబి వెనుక 

వెనుక చాగుకొనుచుంజెను. ఇదియంతయు గమనించి బవ్మా 
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ఉన దొకనాడు ఆ కెండుచేతులను తనయొద్దకు కీలివీంచి 
వానిలో ఇట్లు పలికెను. 

ఓ చేతులారా! మోరిద్దరికి ఒకే సమయమున నేను 
నృష్టీవేసినప్పటికిని, మిలో కడచేయి. పనిజేయుటలో చాల 

ఉత్సాహము కూవ్పచున్నది, ఎడమచేయి. సోమరితనమును 
ఆలవాటు వేసికొని కార్యములందు పాల్గొ నకున్నది, కాబట్టి ఓ 
కుడిచేయో! సీఫొక వరమును ఒనంగుచున్నాను వూజచేయు 
అధికారము వీకే ఉండుగాక! జేవునప పూజచేయవలెననిన 
గాన్ని ఎవరికైనా చానధర్మమును చేయపలెననినగాని నీ 
చ్యా రానే జరుగవలెనుగాని ఎవమచేకిద్యారా కాదు, 

బ్రన్నా'జేనుని ఆ వాక్యములను వినగానే ఎడమచేయి 
వాతోక్సాహియి,గుండెపగలి (్రహ్మజేవునితో డీనముగ నిట్లు 
"మొర పెట్టుకొ నను- 

ఎడమచేయి -మవాపిఖో!నాకును వృదైన వరమును ఈయరా! 
బివ్మా చేవుడు- ఇవ్వను. ముమ్మాటికీని ఇవ్వనుం నీన్ర పరమ 

సోమరివి ఒ క పనిలోకూడ టిత్సాహనును 

మూపవు 

ఎవమవేయి-వోనిండు! వరమోయకపోయినను మోనోటిగుండా 
నాకు ఒక్క పనియైన చెప్పండి దానిని ఆచరించుచు 

ఉంటాను, 
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హ్మా'జేవుడు- నే ప్రతిరోజు న్యిదలేవగానే నీకొక వని ఇచ్చి 

నాను, చానిని ఆచరించుకో! 

సీతి;మాచితి రా! సోమరితవమునకు ఎట్టి శిత లభించిన వో 

స్థాలగువారు, ఆలనత్యము నకు చోటీయక సోమరిఠనమునకు 

) పూర్మ ముగ లిలాంజలి ఒసంగి, శార్యదన్నులె, ఉత్సాహ 

తులా దై వశార్యములందు, ధర్మ కార్యము లందు, పరమార్థ 

"ధనలందు ప్రగతిని సాధించెదరే గాక 

నకులనల్లి 

నకులమనగా ముంగిన నల్లి ఆశగా తీగ, ముంగిసకు 

'ములను గూర్చిన భయము ఒకింలై నను "లేదు, పాములను 

వ సునాయానముగ పఓీడించివేయగలదు. ఆయితే నాగు 

ముతో నాగుతో యుద్ధము వేయవలని వచ్చినపుడు. అది 

ంత (వకిబంధము నాదుర్కొ-నుచుండును. నాగుపామునకు 

[ము ఎక్కువ, ఆది మహో భయంకరమైన సర్పము, కావున 

'ంగిగకు ఎపఫుడై న నాగుపాము తటస్థపడినచో,దానిని వెంటనే 

ంరొక-నక ఒశ రీగాగెంఠకు మెల్లగ దానిని గొనిపోయి అచట 

నీపై వేటువేయును._ నాగుపాము తత్స ఇమే మంగిగను 

దును. ఆవుడు నుంగిన పక్కనున్న ఆతీగాను కొతీకి రన 

ఏంగును తీరగపభావముచే వివమంఠయు దిగిపోవును, ఆ 
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తీశాకు వివమును హరించు శక్తి కలదు. అందుచేము౦గిన 
ఆపాయను.నుండి తిప్పించుకొనును. ఈ పకారముగ వినము 

హరించిన వెంటనే నురల ముంగిన నాగుపాముతో యాద్ధముంనకు 

చిగును, ఇవ్విధముగ అ నకులము నాగుపామును ఎట్టకేలకు 

జయించిన చును. 

ఈ కంసార మొక భయంకరమైన వివగర్పము, ఆది 

జీవులను కాటువేయుట వలన నానాదుఃఖములను వారనుళ 

విందుచున్నారు. ఆ దుఃఖములను పోగొట్టళొనుటప బాకు 

మవోత్ములగు గద్దుకువులను ఆకయించి వారి బోదలను ఆను 

బాత మునర్సుథొననలని యున్నారు అనుభవపూర్వుగము 

ఎలెన వారియుక్క- సద్బోధలచే సంసార తాపఠ)య మంతయు 
తోలగిపోయి జీవుడు పరమానంద మనుభవీంచగలడు. నకుల 

వల్లియును తీగయొక్క- ఆశ )యముచే నాగుపామురమొక్క- 

విషము వారించిన చందమున జీవుని దుఃఖవుంతయు నాం 

గళ్యముచే సటాపంచ్నలె పోగలదుం 

నీతి , సంసొరతావము శమించుటకు సత్సాం 

గత్యము, మహాత్ముల బోధలు అత్యవసరములు, 

—_0— 



ఒకే అగ్గివుల 

ఒక అసామి చుట్టకాల్పుకొనుచుండెను. అతని దన 

ఉన్న అ్గపప్టైలో ట్రీ ఆగ్టీను ల్ల ఉండెను ఆ ఓక్క_వు ల్ల చెలి 

గించి చుట్ట కాల్చుకొనుచుండగా ఎవరో న్నేహీతేెడు వచ్చి 

కనీమండీ గాగున్నా రా అని పకలపశ్న చేసెను. ఆ ప్రశ కు 

వీమియు నమాధాసము చెవ్పకుండగనే ఆతడు తనపనిలో 

'శాను నిమగ్నుడై ఉండెను. తీరా చుట్ట వెలిగించిన తర్యాత 
స్నేహితుడు “వమయ్య బాగున్నారా అని ఆడిగికే గమాధా 

నమే చెప్పకున్నా “రేముకొ అని వృ్రక్నించగా “మబేోనుభావా ! 
అగ్గిపెళ్లైలో ఒకే ఒక వుల్ల ఉన్నది, అది వెలిగించినాను. 

మిత్ మాటలు పెట్టుపం ఆదిశాస్తా అంపోతే యిక నాకు 

చుట్ట కాల్చే ఆవకాశం లేకపోతోంది, శాబట్టి మీతో మాట్లా 
కలేదు.” ఆని ఆసామి నమాధానం వెప్పెను 

మూనవజభ్మ బే అగ్గిపుల్ల ఉన్న నివ్పుపెళ్తై వంటిది, 

ఆది అరిపోయినచో, ఆనగా వ్యర్థముగా గడవీవేయబడినచో 

ఆలే jean ఆనుభూతమొనర్చుకొనుటకు చేరే అవకాశములు 

దొరకవు, కాబట్టి ప్రాపంచిక వివృత్తులను కట్టిపెట్టి, లేక 

తగ్గించుకొని ఛగవచ్చింతన, ఛ్యానాదులండే ఉన్న ఆవశాక 

మును విసియోగించుట ఉ తృమము, అమూాల్యమగు మానవ 

శనిశమును దృక్యవ్యామోనాములంచే గడవి వేయుట "వెరే 
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తనమే కాగలదు ఎవెకాగ్యమును చేబట్టే, (వపంచోన్ముఖముగ 

సమయమును వ్యర్థముచేయళ, ఆంకర్ముఖచిత్తు లె ఆక్మాన్వే 

నణపర్ములె,అఆత పా) _ప్రిచే జీవితమును సార్థకి పర్చుకొనవలెను* 

పీతి; నూనవజస్మ మహా దుర్ల భమైనది, శావున 

జీవితము వరిసమావము కాత వూర్వమే లక్ష్యమగు 

అత్మసాక్షాత్కారముమ బడయనలెవు, 

రామరాజ్యము 

అలెగ్టాండరు భారతబేశములో నంచకించుచుండ టకా 

నో గామముగుండా పోవునవుడు ఆగా)మములో ఒకచోట 

ఓక "పెద్దజనులగుంపు కనువించెను. అ గుంవులో కో ౦ందజు 

పెద్దగా కలహీంచుకొను చుండీరి. రెండు పార్టీ లవారుచేరి ఒకరి 

నాళశరు తీవముగ విమర్శించుకొనుచు వాగ్వినాదము వోసీకోను 

చుండిరి, శాని ఆశస్మాత్తుగ ఛోద్దిసేపటికి ఆ కలవామం౦కతయు 

నమనీపోవ జనులు బుందబోగవడనములతో తను తమ గృవా 
ములకు బోయెరి ఇదియంతయు ఆ లగ్జాండరు దూరమునుండియే 

గమనించి ఆ గుంవులోని గాంమస్థ్థ నొకనిని ప్రక్కకు వలిచి 

అచట బరిగిణకమాచార మేమి యని ప్రశ్మింపగా అరదిట్లు 

ననూధానమొనంగను= 
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అయాం! ఈ (గౌమములో ఒక రైతు కన ఘః, 

కోొంతభాగమును మజియొకరై తునకు విక)యించెను, = 

రైతు కాను కొనిన భూమిని దుమ్ము చుండగా. ఆం "9 ||“ 

ఒక బంగార వువీంచె బయటపడెను, అది కొన్ని అగ 15 

ముల విలువ కలిగియుండెను, భూస్వామి దానిని 

తోడనే తనకు భూమిని అమ్మిన ఆసామిదేగ్గరకు చానిసి (1 ' 
వకు గెత్తుకోనిపోయి, అయ్యా! ఈ విందె మా భూమిలో = 

పకీనసది మూరు భూమిని నాకు అమ్మి శే కానిఈ ౧ 

అమ్మ లేదు. శాబట్టి దయచేసి దీనిని తీసికొనుడు, అని 114! 
అంతట భూమిని అమ్మిన ఆసామి అయ్యా! చేను ఆ 1౪" 

మోకు పూర్తిగ అమ్మి వేసినాను ఇళ దానిలో వమి గే 

సను అదియుంతయు మోజే కాని నాడి కాదు. శాఖ] 3 శీ 

మోరే రీసిగొనవలయును. నాకు వలదు, ఆని వలిగేను. గ 
రెండవరై తు అందులకు. సమ్మతింవలేదు, ఏవిధముగా = 
దానిని ఇచ్చి వేయుటశే పట్టవర్హైను. నమన్య ఎంగ. -4 

శేలలేదు. అఫుడు మధ్యస్థులు కెండదజు చొర వణీసీకోః 

శాజీపద్ధతినిసూ చిం చిరి. ఆదియేదవగా = “రండవ ఈ ౫ 
కొనూా శక్రైను మొదటిరై తు కొమాకుశకిచ్చివినాహి 111 

ఇండి కానుకగా ఆ బంగా౭ నుబించెను అల్లున కిచ్చి వేయు. :'న 

ఈ పద్ధతికి ఇరువురును సమ్మతించి అపకాం మే జరి 11 

నీతి . రామరౌజ్యమునందువలె జనులు ఎన్మ* 

చరణ గలిగియుండవలెను, 



బండిలో (పయాణము 

ఒళానొకడు తేన పిల్లవానిని "వెంట బెట్టకొని రైలు 

చ్రేననుకు వెళ్ళి ఇద్దరికి టిక్కెట్లు కొని జరెలాపెక్టైలో కూర్చొ 

నెను, గైలుబండి కడలి పోసాగాను. కొంతదూర మేగిన విదవ 

తండికి కుమారునికి వై లుపెప్టోో ఈ కిందినిధముగ 

నంభామణము బరిగను. 

కుమారుడు. నాన్నా! మన మెక్క-డికి వెళ్ళేది! 

తండి). నోరుమూనుకో, ఆ వక్న అడగబాకా 1 

కుమారుడు. అయితే నాన్నా! టిక్కెట్టు చూనిస్తావా! 

తండి) చూపించను, 

కుమారుడు. మతీ మనం ఎక్క-డికి వెళ్తున్నట్లు? 

ళండి_ నేను చెప్పను, దింసినచోట దిగు, ఆంతే, 

ఈ ప్రశారముగ ఉన్నది. పాొణికోట్ల ఈ జీవి త 

(పయాణదు ఎక్కడికో తెలియదు, ఎక్క_డ దిగవలనో ఆలి 

యదు, ఎంతసేవు పృయాణము మాకిము సాగిపోతున్నది, 

శరీరమను రైలూబండిలో కూర్చొని అనాదికాలమునుండి 

జేవుడీ వ)కారముగ యాత) కొనసాగించు చున్నాడు-ఎక్కడో 

ఒకచోట దిగక తప్పదు. నేను దిగను ఆని అనుటకు నీలులేదు 

ఒకవేళ అనన్యాకర శ్ర దేవతలు నమయము చూచికొని బలాళ్రా 

రముగ మెథపట్టి గెంటి చేయుదురు. కాబట్టి దిగుటట ఖాయం 
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మణిల కొన్నాళ్ళకు ఎష్క-ట ఖాయం, కర, శై తొలగేవఆకు 

ఈ ఎక్కటం దిగటం జరుగుచునే ఉంటుంది. కొవువ ఓజీవుడా 

ఆనాదికాలంనుంచి సాగిన్తున్న ఈ ఎక్కటం దిగటం అశే 

"కెలివికష్క_వ పనిని ఇప్పటికైనా అవి జేసిన అపరాధానికి 

పశ్చాత్తాపవడి ఆ వరాత్పకుని పడవఐంకేరువామల మనః 
పూర్యకముగ ఆశ్రయించి ఈ బండి బెడదనుండి శ్ ఘ్రముగ 

తవ్చించుకో! (పయాగానికి న్వస్ని చెప్పు! పొరపాటున బండి 
ఎక్కానావా దిగక తవ్పదు* దిగినావా ఎక్కక తప్పదు, ఎందు 

కొచ్చిన గొడవ! ఈ దీర (వయాగానికి ఇప్పటికై నా ఫుల్ 
షౌ "పెట్టి దై వవాతావరణంలో వోయిగా కాలం గడువుట 

ఈ రృమము, 

వీత; ఆత్మజ్ఞావమును బొంది జననమరణ రూవ 
ఈ దీర్ధ ప్రయాణమును అంశమొందిం చవలెను. 

యమభట పాపీ సంవాదము 
ఒకానొక యమదూరి పాపియగు జీవుని మెడలో 

పాశమును బిగించి వరకలోకమునకు ఈడ్చుకొనివోవుచుంజెను 
కోంవలో ఆ జీవుడు వడరానిపాట్లా వడుచుండెను. అనేక బాధ 
౨కు లోనగుమండెను, ఆవుడా పాని యమళటుని ఈ ప్రకా 
5ముగ అర్థించెను. 

జ్ 
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సావి అయ్యా! కొంచెము ఆగుడు, నేను వెనుళకు ‘BoA 

మాచుటకు అనుమతిని అను గహింవుతు. 1 

యమళటుడు-ఆట్లువాచుటకు వీలులేదు. టక్క.యణమైనను 

అన్యధా ప్రవర్శించుటకు అ చట ఆవకాళము లేదు, 

యమునిఆబ్ఞ ను మేము శిరసానహిం చవలనీ యాన్నదిః 

శాలయావన చేయగూకదు. 

పావి=-మవోశయా! నావిషయము ఒక పే పరిస్థితిగా 

భావించి నాప అనుమతి ఒనంగ పార్గన. కాము 

తప్పక నమ్మరించ గలరని ఆశించుచున్నాను. 

యమదూత పావి[యొక్క- దీనిలాపమును విని ఎట్టకేలకు సమ్మ 

తించెను, వెంటనే పావ్ వెనుకకు తిరిగి చూచి మరల యమ 

భబులళో “అయ్యా! ఇక నన్ను ఈడ్చుకొని సోవచ్చురు. అని 
పలుకగా, భటునకు ఆశ్చర్యము కలిగి వజ దేళ్యముత్ ఇతడు 

వెనుకకు తిరిగిదరాచెనో తెలిసికొన నభ్గిలవీ.ంచినవారైై. ఓరీ 
పావీ! ఎందులకు వెనుకకు తిరిగిదూదినొవు! ఆని యా త నిని 

పశ్నింప అందులకరేడు- యమదూతగారూ! జీవితశాలములో 

చేను ఎందతో బంధువులను, మితు)లను నమ్ముకొని యుంటిని, 

వారిలో ఒక్క_రై నను ఈ పరలోక పయాణములొ”, అపత్తులో 

నన్ను రశ్నీంచుటకు వచ్చుచున్నా రేమోా ఆస తలంచి వెనుకకు 

చూచితిగి. కాని ఒకరుకూడ రాకుండుటమాచి హతాశువ్ననై 

పోయిలిని, ఆని నలిశను, 



Ghd సరమార్థకథలు 

వీథి: వుణ్యమే సర్వత్ర జనులను కాపాడును కాన్ 

ఇతరు లెవ్వరునుగా దు.కావున జీవితకాలములో దానివే 

అభివృద్ధివజచుకొమము. 

ఆభాస సుఖము 
ఒక ఊరిలో ఒక ధనిక కుటుంబం ఉంది, ఇంటి యః 

మానికి బకీ ఒక కుమారుడున్నాడు. ఆతీణు పెరిగి ద్దయ్యి 

స్కూలులో చేరి బాగా చదువుకొని (కనుంగా బి, వుప్యా 

నాడు, యుకృవయన్సు వచ్చింది. తండి అకశనికి వీవావా( 

చేయ సంకల్పించాడు. అది లెలిని వీల్లవాదు తన తండి)తో 

నాన్నా! నామోస్తరు వివ. ప్యామైన పిల్లనే చేను ల్లి చేను 

కుంటానుగాని, మజోదాన్ని చేనుకోను, ముందుగానే సెచ్నే 

స్తున్నాను. జ్ఞాపకం "పట్టుకో! అన్నాడు. ఆతని అభిప్రాయ. 

ఇంట్లో ఇక తెనుగుతో మాటాడటం మానేసీ పూర్తిగా 
ఇంగ్లీమలోనే మాట్లాడాలని అందుకోసం చక్క-గా ఇంగ్లీన్మ 

"కలిసిన వీల్ల నే చేసుకోవాలని, 

తండి)గారు ఆడవాళ్ళ శాళేజీలు,వోస్ట్రళ్లు అన్నీ గాలించి 

గాలించి తుదకు ఏ. వ, ప్యాసైన ఒక అందాల భామను వీళ 

కొనివచ్చాడు. "పెళ్లి సిద్ధమైంది, వధువుయొక్క- ఆందోచందాల 

విద్యానై దుహ్యాలుచూాచి వరుడు మురినీపోతున్నాడు, ఇక 
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నుఖానికి అంతు లేదనుకొన్నాడు, “11616 entirn happiness 

(జీవితం పరమానందమయం) ఆని లోలోన భావించుకొని 

దిందులుతొక్క-సాగాడు. పెళ్లి పూ ర్తిఅయినది, పిల్ల శాన 

రానికి వద్సింది ఇక భర్తగారు ఇంగ్లీషులో సం భాషణ 

మొదలుపెట్టాడు. హూణభాహావిశారదయగు తిన కారుతో. 

‘Go on, Prepare Coffee for me’ (ఏమే అంటనే సా 

కోనం కాఫీ తయారుభెయ్యి! 

ఆ మాటలు వినగానే భార్య శకుముకోకుండా ఈ క్రింది 

జవాబు టఫీమని చె"ప్పేసింది- 

‘My deer sir, Yen are a Graduate and 1am a. Graduate 

Why dont you prepare the Coffee for me 2 

(అయ్యా! మిరు బి.ఏ. ప్యాసై శారు నేనూ చివ, 

పార్టిసై నాను. అటువంటప్వుడు మోరే సాకోగం "కాగీ ఎందుకు 
తయారుచేయ గూడదు!) ఆ వాక్యాలు వినగానే భర్తగారిక్షి 

వళ్లు యుల్లుమనింది. నంసారంమోజే రోతవుట్టింది. Life is 

Satire darkness (జీవితం అంధకారమయం, దుశిఖమయం 

అని అనుకుంటూ, తల్వపె గుడ్డ కప్పుకొని సరాసరి హోటల్కు 

వెళ్ళి కాఫీ త్రాగి ఇంటికి తిరిగి చక్కా వచ్చాడు. 

(ప్రపంచంలో ఉన్నది నుఖమో, సుఖాభాసూా విజ్ఞాలే 

"జేల్చుకోవాలి! 
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సీత: విషయ సుఖములు చంచలములై నః 

అది అభాసమాతిములే అయియున్నవి, కావుసది! 

లగువారు బింబభూతమగు అఆత్మపుఖమునె అసెకిం 

వలెను, 

విషయదాసులు 
ఒక గా)ముములో బక వర్తకుడు ఆంగడి "కెచుక' 

చేరగాండలకు వస్తువులను ఏకయించుచుండిను. ఒకి" 

మధ్యాహ్నసమయమున వర్తకు జేదియో పనిమోద బయ) 
"వెడలగా అంగడిలో ఎవకును లేని నమయము కనిపెట్టి ౪ 

కోతి లోనికి ప్రవేశించి ఒక ఇనుపకూజాలో వోయిదన ? 

లోనగల జీడిపప్పును గట్టిగా పట్టుకొని చేతిని పైగిలంగ, 

చేయి రాలేదు వలయనగా కూజా మెడ సన్నగా నుండః 

గుప్పెట లావుగా నుండెను, ఇంతలో"వర్తకు తగటి[నో* 

గదిలో కోతియుండుట చూచి ఒక దుడ్డుకజ్డ తీసికొని ౧1 

గట్టిగో - వాదెను ఆది పారిపోవ యల్నించెను గాని 36 
ఇనుపకూజాలో ఇరుకుకొనిపోవుటే సాధ్యనడ లేదు.ఆ ro 
గ్యవావరము తీశగువ్చిటలోని జీడిపప్పును వదలి వేసినవో టీం 
కూజానుండీ నుల్లభ్లముగ. బయటకు వచ్చి వేసియుండెడిది,"? 

ఆక అడ్డువడిసది, కోతి ఫీవునై చెబ్బలు ఏకోధాటిగ పశుచ 

'చెను.కళ్ళలితముగ కోతి తన పా్రొణములను వదలవలనీవ షి 
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పాములా న వడలుటకు ఆడి సిద్ధపడిన జీ కాని జీడిపప్పున 

మాత్రము వదలలేదు, 

నేటి విమయచానుల పరిస్థితి సరిగా ఇచేవిధముగ నున్నది' 

పా్రవంచికభోగలాలనుజే ఆకోతీ, వివయభోదము'లే జీడిపప్పూ 

మృత్యు వే వర్హకుడు.ఈ సంసార మే అంగడి 

నీతిః మృత్యువు సంభవించక్ర వూర్వమే,జనులు 

శాస్త్రగంరు వాక్యములందు విశ్వాసముకలిగి తదువదిష్ట 

ధర్మమార్గమును చక్కగ అనుష్టించి, విషయవ్యామో 

హమును త్యజించివేయుట ఉత్తమము. 

సార(గహ ణము 

బకానాక పాఠశాలలో చదువుచున్న ఇరువురు విద్యా 

ద్ధలు కమలోతోము ఒక వందెము వేసికొనిరి. * ఒక వజన్ 

అరటిపండ్లను తొళష్కతోనవో ఎవడు ముందుతినగలదోవాడు 

గాలిచినట్టు. మలేయా వానికి ఓడినవాడు పది రూప్యములను 

ఇల్లించవలసియుండును్ ఇదియే ఆపంచెముయొక్క-నస్వరూపము, 

పండెమునకు మ హూ_ర్తము నికయింహబుడెను , నలు 

గుకు ఉన్నరపాక కాలవిద్యార్టులు న్యాయన్నిక్టేతలుగా వర్పాటు 

'జేయబడీరి. పందెము పాంరంభింపబ డెను, వందెముసందు 
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పొల్గొనిన ఇరువురిలో మొదటివాడు ఇట్లు తలం “చోడ లా “ 

లోని తొక్కు గుజ్జు రెండును తినవ లెనుగడా[వా3ంం లో” 

పండ్ల లోని గుజ్జు తినివైచి తదుపరి అన్ని మం 
రినివై దరు. ఈ ప్రశార మాలోచించి 18 ఒంట 
అందలి సజ్జు లెని వేసి కడువు నిండగా ఇక ఏవడాాళ చె 

ఆగిపోయెకు, శెండవవాకు ఇట్లాలో చించెనం- ఎ = కె 
పంగ్లలోని గుజ్జు తొక్కు. తినవలెనుగణా! మా1౬ లాం " 

మైన తొక్కు_పని పూర్తి చేసి చో అవిదప ఎలైగానాో! 
వని పూర్తి చేయవచ్చును, అని ఈ ప్రకార pre ₹r 

ముందుగా అన్ని తొక్కు-లను తినివేయగా కందా". 37 

ఇక ఏ మాత్రము తినలేక ఆగి పోయెరు, అ ఆ. ౪౪ 

“మే దిశ తిన లేము” అని చెప్పీ పందెమును ఆ 231 

నిలిచిపోయినను మొదటివాడు సారభూతవైంజు బో 

శాబట్టీ ఆరోగ సిముగా నుండెను, రొండు ఆ కామా క 

తొక్కులు తినను కాబట్టి అనారోగ్యముతో” Br 

4 

వీరి ౩ ఈపిపండములో సారము ఆతా. జాన 

అసారము నావురూసములు, దృశ్యము, ఇగ గనం గం 

సేపించువాడు ధన్యుడు. అదృష్టవంతుడు. Vr) 

రూపములను దృశ్యమును అశ్రయించ ఐ ఆకు తా! 

నంసారకూపమున తిరుగాడుచుండును, 



గజదొంగ 

ఒకానొక 'జేశములో చేరుమోగిన గజదొంగ ఒకడు 

కలడు, ఆతడు అనేకవోబ్ల దొంగతనములు, హత్యలు, దోపి 

డీలు చేయుచుండ ఒకసారి పోలీనులకు వట్టుబడెను,. ఏోగీనులు 
న్యాయస్థానమందు ఆతన్నిపె శీను పెట్టగా న్య్యాయనురార్తి 

అతవికి యావజ్జీవ శిక్ష విధించి? అశని నాక చీకటి కొంపయం 

చుంచుకట్లు అజ్ఞాపీంచెను. తతృలితమ గ ఆతడు సంవత్సరముల 

కొలది ఒకానొక ఆంధ3"=రబంధుర మైన ,_బైలుగదిలో నుంచ 

బడెను. భోజనాదు లెవరో తిచ్చి ఆ చీకటిగడిలో ఉంచివోన్సు 

చుందురు ఏకారణమువేకూత ఆతడు ఆగది విడిచి బయటకు 

చచ్చుటకు ఆనుమతి లేదు 

ఇట్లుండ అజికపు రాజు కోలధర గ్రము'జెంద ఆతని కమా 

రునకు పట్టాభిపేశము జరిగను. అ యానందోత్సివము. లో 

నతడు తేన చేశమందు ,కెళ్ళలో (మగ్గుదున్న _ఖెదీల నందిరిని 

విడుదల చేయవలసినదిగా అజ్ఞానించెను, తళ్ళలితమ.గ చీకటి 

ఇొంవలో బాధపడుచున్న ఆ గజదొంగను భటులు విడుదల 

చేసి సాగనంవుచుండగా, ఎన్నాళ్ళో వీకటిలో ఆలనాటుపడిగ 

ఆ దొంగ బయట నూర్యరళి గలోనికి రాగానే, అఆపికాశమును 

మవాడలేక బక ఆనిర్వచనమైన గాధ ననుభవించుచు భటులతో 

అయ్యా! చీనా చీకటిలోనే ఉందును, నాకు బయట వాథగా 
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ఉన్నది, దయశేనీ నన్ను చీకటెలోగికే రీసికొనిపాండం!” ఆని 

చేడుగొనెకు. 

అజ్ఞానుల మన _స్రత్య మా విధముగనే ఉండును. ఎవ 

ఎనక మవానీయులు వారికి దుఃఖ హితమైన పరమాత్మ తత్వ 

మునుగూర్చి పోధిం ది చాన్మికి 'ప)యల్ని ంచుకని చెప్పినను 

పట్టించుకొవక, మా కీ పపంచద్భశ్య  వివయవిలాసములే 
వరమనుఖముగ నున్నవని పలుకుచు, వాని వెంటజే వకుగిడంచు 

తుదకు మృత్యువాతవకి నద్గకిని గోలోవుచున్నా కు, 

పీతి; అజ్ఞానులు ఈ దృశ్యవవంచమే గొవ్ప 

దని తలంచుచున్నారు. వారివలె [పవ రి ంచక శాక్వత 

మగు అత్మవే అకయించి తరీంచవలెను 

సత్రము 
కొన్ని గత)ములలో మూడురోజులు మాఠ)ం ఉండ 

నీస్తారు. తరువాత దయశేయమంటాకు. ఈ ప్రపంచం ఒక 

స్మలిం, బాల్యం ఒక రోజు యావనం ఒక రోజా వార్ధక్యం 

బక రోజు, శ. మూడు కాలాలు దాటితే, మూగ్జూళ్ళ ముచ్చ 

టలు వూర్తి అయి కే యమధర్మ రాజా వచ్చి సతి్రంనుండి 

సాగనంపుతారు. కాబట్టి ఓ ,మానచుడా1 తరువాత ఎక్కడికి 
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"నెశ్లాలో ఇప్పుడే నిశ్చయించుకోవటం మంచిది. మూడు స్థానా 

లున్నాయి. ఒకటి నరకం, రెండు స్వర్గం, మూడు మోతుం. 

_ పాపం చేనుకొంయపే నరకానికి పోతారు, పుణ్యం 'చేసిథెంట 

స్వన్హానికి "వళళాకు జ్లానాన్సి సంపాదించే మోమం పొందు 

"కారు, ఇక వారి వారి యిన్లం, కెలినిగలనాడు నూూడోదానికే 

అనగా మోశ్రూనికే వయల్నిస్తాడు. పాపాన్ని పారదోలి, 
పుణ్యాన్ని చేబట్టి, తద్వారా జనాన్ని నముపెార్టించి మోశం 

పొందటం విజ్ఞాడు జేయవలసినపని, ఇవంళతా ఈమూడు రోజుల 

సత్రంకానురంలోనే పూర్తి చేయాలి, 

పీతి, జీవితము క్షణభంగురము. త్వరితంగా 

ఆధ్యాత్మిక సాధపలు ([పారంభించి సంసార సంతరణ 

కార్య కమమునకు వూమకొవవలెను, 

జన్మంతరవాసన 

ఒకానొక ఆరణ్యాములో కొన్ని జైంకలు 
కావురముండు 

చున్నవి. ఓకనాడవి యన్నియు ఒకచోట సమావేశమై తమ 

బాలియొకథ శక్తి స్తోమతలను గుజించి మాటలాడుకొను 

చుంజెకు, టో ఒకజింక తిక్కి-న జింకల నుద్దేశించి ఈ 

పీకారముగ గంభీరముగ వలుగ సా గాను-సోదరులారా! బహు 
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శాలమునుండియు నునజాలిని ఒక దుర్శులత్యము పట్టి పీడించు 

చున్నది, కుక్కను మాచిభటే తడన్రగా మనము బలా య 

నము చిక్తగించూదస్నాము. ఇదిచాల సిగ్గుచేటు, మనకు భగ 
వంతుడు పొక్కవెన వాడిగల కొమ్ములను ప్రీసాదించినాడు. 
కొమ్ము లేని కుక్కను చూచి కొమ్ములుగల జంక కాలికి బుద్ది 

చెప్పుట వోస్యాస్పదముగా నున్నది, మనము తలంచుకొని 
నచో మన రీళ్షశ్చంగములచే కుక్కలను చీల్సి చెండాడ 
వచ్చును, ఇంతకీ మనకార్భాగ్యమునకు కారణము మన బల 
ముపై మనకు విశ్వాసము లేక వోవుటయే యగును. కాబట్టి 
ఇప్పుడు మనమందకము కలసి ఒకశవథము వేసి కొందుము: 
ఇకమీదట వకుక్క_ ఆయినను మనలను సమోవీంచిన-చో పిరికి 
వందలను పారిపోక మన వాడికొమ్ము లచే చానిని ఎధెక్యముగా 
నెదురొని డాని ఆంతు చాడ వలనీనచే, దానిని చీల్చి క్రయ 
నలసిన'జీ యను తీర్మానమును మోరందరు. వక్యగీవముగా 
అమోదించెదరని విశ్వసించు చున్నాను, 

సోదరి జింకయేుక్క_ అర్థవంఠలేములగు అవాక్యము లను 
వీని తక్కీ_న జింక లన్నియు శేష్, శోీప్ ఆని పలుకుచు మరు 
(వతిపాదించిన ఈరీర్మానమును వృాదయ పూర్వకముగ 
శేనుందజిము అమోదించుచున్నాయు. అని ఐక్యోకంళముతో' 
పలికినవి, అజేసమయను-ని దూరమునుండి ఒక కుక్క-పరు గాత్రు 
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కొని వచ్చుచుండగా చానిసిజూచి జింక లన్ని యుమూాకుమ్మడిగా 

ఓక్కసారిలేచి ప్రణములను గుప్పెటలో పెట్టుకొని తమతఠను 
ఇంగ్లకు పారివోయినని! అనో! పూర్వవాసవా బలమెంత ఘన 
తరమెనది? 

వీత. ముముక్షువు ఐహం జాగరూకుడై యుండి 
తనయొక్క వివేకబలముచే జవ్మాంతర దృశ్యవాసవలను 

ఆణగద్రాకి డి వేయవలెను 

బ్రహ్మానందము = విషయానందము 

ఒళ ధనికుడు బీవలకు అన్న సంతర్పణ చేయు చుంకెను, 

దరిడ)నా రాయణులకు నంతేన్టీ కలుగజేయు నిమి ర్రము అనేక 

విండివంటలతో నడసో పేతయుగ వారికి భోజనము. వచ్చాటు 
జేసెశు. అన్నము వడ్డిం చినపిదప అందజీకిని వారి వారి పాత్ర 

లలో పాయనము పోయుచుండిరి, కాని అ బీదవారిలో ఒకని! 

ష్మాతలేదు, ఆతిడు అవిటివాడు. ఒక్కచేయిమాక్ర మే ఆకనికీ 
కలదు, పాక్ళిలేదు కాబట్టి దోసీలినిండా అకడు పాయనమును 

పోయిందుళొ సను, దోనీలినిండి పాయసము మోచేలిమోదుగా 

ఒకింత శాశాను. బీదవాడు అలోదనలోపడి దోసిటినిండా 

ఉన్న పాంససమును తా్రాగక్కమో చేకిమీదుగా జారిన పాయ 
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మును చేయి పైకి నుందుగా నాక దొడగను, చేయి 

వె కళ్తుటవలన దోసిలినిండా ఉన్న ఫాయసమంతేయు. కి)ంద 
వడ మట్టిలో కలినసీపోయును, దోసిటిలోని పాయనమును 

ముందుగనే "తాిగివేసి యుంశినచో ఇట్టి ఆపత్తు కలిగియుం 

'జెగీదిశాదు. కడుపునిండి నుఎతృే ప్తి లభిం చియుంటెడిది, 

దోసీటిలోనిద్ బవ్య్మోనందము, మోచేలిపై బారినది 

విషయా నందము, అజ్ఞానులు తమ అత్మరూపముగ'నే యున్న 
శాశ్వత బహ్మానందమును వదలి చి,ఆద్దాని సృకివింబరూవ 

మగు నక్షర వమయానందము నాస్వాదించుచు చా ని ౨ 
పరువులికుచు మోతు పా) ప్రికి లభించిన చక్కటి అవకాశమును 

వోగొట్టుళొనుచున్నాకు. వివేకవంతులు జాగ్ళతపడి నివేయ 

నుఖముపె విర క్రి కలిగి పరమాత్మ సుఖమునే తమ లత్యనుగ 

నెంచుకొని ఆద్దానిని సాధించి కృతకృత్యులగుచున్నారు, 

సీతి; విషయసుఖము ఆల్పమైనది. (అహ్మా 
నందము అవంత మైనది: విజ్ఞులగు వారు (బహ్మోనందం 

కొజకే యత్నించవ'లెను. 

—0— 
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దుస్సంస్కారములను రూవునూపవలెను 
ఒక ఇంటిలో బక చిన్నపిల్ల వానికి చేతిపై "కేలుకుట్టినది 

ఆతడు పరమబాధను పొందుచు ఆ విషయము తన కల్లి దండు 
లకు చెప్పక అ వీధిలోనే ఉన్ని ఒక డార్టరరగారివద్దకు పరు 

గాత్తుకొనిపోయి. డాక్టరుగారూ! 'తేలుకుట్టింది. చుందివ్యండి 

ఆని శీళవేశాడు. డాక్టరు ఆకనివై బాలికలిగి ఒక చిన్న కాగి 

తంముక్క-లో కొంతమందు'పెట్ట యిచ్చి, నాయనా! తేలు 

ఎక్క-డకుట్టిదో అక్కడ ఈ చుందు బాగా పూస్తే నొప్పితెగ్గి 
పోతుంది ఆని చెన్ఫినాడు. పిల్లవాడు దానిని తీసికొని ఇంటికి 

షరు గెత్రుకొనివచ్చి ఈ ప్రకారంగా అలోచించినాడు. తేలు 

ఎక్క_క కుట్టిందో ఆక్కవగడా మందుపూయమన్నాడు డాక్టరు 

చుతీ తేలు గోడవై కుట్రిందిగదా. కాబట్టి దానిని గోడ కు 
వూయసాగాడు, నొప్పిఠగ్గునా! ఆ ప్రశారముగ ఎన్నాళ్ళు 

గోడకు మందువూసినా చేతికి కలిగినబాథ పోవునా! పోనే 

బోదు, చేతికి పూసినవో మాత్రమే వెంటనే తగ్గిపోవును, అశ్లు 

జీవునిహ్భ్ఫాదయంలో ఆనేశజన్మలనుండీ బాగా ఉరుకొనిపోయిన 

దుష్టవాననల వలననే వానికి దుఃఖం కలుగుతూ ఉన్నది, ఆ 

వాసనలను పోగొట్టవలెను. వై సై(క్రియల వలన, ఆ దుఖం 

పోనేపలోదు, చక్కని విచారణ'శేసీ అగాధంలో పుట్టలో ఉన్న 

జములునలె లోని వోననలను కనిపెట్టి చైవచింకన చేత, 

చై రాగ్యభావనచేత వాటిని సమూలముగ నాళనముచేసి 
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"వేయాలి. ఈ (సకారంగా వాసననాకయముచే మాకం ఆవ 

లీలగ నంభవఏస్తుంది, 

వీర: జనులు తమ హృదయమందలి దుస్పం 
ప్కారములను రూపుమాపి వవితాాచరణ కలిగియున్న 
వుడు మాఠ్రిమే కాంతి, సుఖము 'వరివూర్ణ ముగ వారికి 
లభించగలదు, 

నవసీతహ ఖదయము 

"జెంగాల్ "జేశమున మజ+జేవ గోవిందరానడే యను 

గొప్ప రత్త వే ' మవేోవిద్యాంనుడు నివసించుయం ణెను, 

ఆకన్నిపె జనులకు ఎంకయో భక్తివిశ్యాగము లంకెను, ఒక 
నాడు ఒకానొక భక్తుడు ఆతనికి (ేనుళో ఒక మౌమిడిసండ్ల 

గంపను రై_ళ్వే పార్ళిల్ ద్యారా పంసెకు సండ్ల గంప ఇల్లు 

చేరను, రానడే దానిని వివిమాడ అద్భుళమై, 'వరిపక్వనై 

సువాసనకు 'వెదబల్లుచున్నట్టి మామిడిపండ్లు అందు నిండుగా 

కన్చించెకు, వానినుండి ఒకపండును అ తే డు బయటపరీసి 
చాపతోకోసి ఒకముక్క-ను కిని వెంటనే మిగిలిన వండునం 

కను ఆ గంపలోచే పడవై చెను, 
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ఆ చితుమంతయు ప్ర)క్క-నేయుండి మాచుచున్న ఆరని 
భార్య అక్చర్యపడి భర్వతో ౯ ట్లనెను-- 

(వారిరువురి మధ్య అపు కీ కంది సంభాహషణము నెను) 

భార్య = వమండీ ? మామిడిపండు చల్లగా ఉన్న డా ఏమి! 

శానడే - లేదు, అవరిమితేమైన తీపిగా ఉన్నది. 

ఛా_మజీ అంత తీవిగా ఉన్న తినకుండా గంపలోనే వేసాం? 

శా-తీవిగా ఉన్నది కనుకనే గంపలో వేసినాను, 

భా-ఇ'బేమిచితుమండీ! 

రాసీ కెలియదు విను, వండు తీపిగా ఉన్నది కాబట్టి. అది 

ఇతరులకు చక్కగ ఉపయోగించును, వారు దానిని తిని 
ఎంతయో అనండించుదురు. ఒకరి ఆనంద మే నా ఆగందము 

ఒకరు నుఖము అనుభవించినచో నేను ఆనుభవించినశ్లే, 

వరోపకారమే నా భ్యేయను. చేను తగ్గించుకొని ఇరరు 

లకు "పెట్టటమే శా సిద్ధాంతము. వరపాణీ యొక్క నుఖమే 

నాకు కావలసినది, అర్డు ఆనందించినచో అదియే నాక 

పదినేలు! 

ఛా.(తనలో అజో ! ఎంతటి నవసీతవృదయము 1 



698 పరమార్థశళలు 

సీతి ః జనులు వరోనకార వరాయణు లె తమ 
కఠోర హృదయములను నవనీత హృదయములుగ వరి 
వర్తనము చేసుకొని భగవత్కవకు పొతు9లు 
కావలయును, 

పొట-నాలుక 
రా 

భేోచనమునకు గంబంధించి ఇంక ఇంద్రియములు 

కలవు, ఒకటి పొట్ట, రెండవది నాలుక, ఎంత ఆహారమును తిన 

పలెనో అది పొట్టపని, ఏమి అహోారమును లినవలెనో ఆది 

నాలుక్రసన్సి పొట్ట ఆమాయక మైనది. దానికి అభము శుభము 

వమ తేలియదు. వది లోనికి చేసిన కాదనదు. కడుపు నిండితే 

చాలు డానికి కావలసింది ఆంతే, అయితే ఇంకా కొద్దిసేపటికి 

నిండుతుదనగా ఆది “అలారం బెల్” మోగి స్తుంది అయ్యా! 

నాలుకగారూ ! ఇంశా వెయ్యభాకండి అని "హి చ్చ రిక 

చేస్తుంది, ఆ సాచ్చరికను నాలుక ఖాతరు శేయదు. పొట్ట 

చేసే "హాచ్చరికలను అది పాటించే పరిస్థితిలో ఉండదు, మహో 

Pmt, ఉంటుంది 

"ఓ బొట్టగారూ! పదార్థాలు రుదికరంగా ఉన్ని 

శాసేవు మాట్లాటపండ నోరునూనుళోని నేను వేసినదం తా 
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లోపలికి పోనిన్తు ఉండు” అని బెదిరిస్తుంది. పాపం పొట్ట వం 

చేస్తుంది! నాలుక పంవినదంతా అను న్వీకరించి, తీరా కడువు 

ఉబ్బగా కి)ందవడి దొర్లి నానా అవస్థలు పడుతుంది, కాబట్టి 

నాలుక మళ ప్రమాదకరమైనది, ఆది ఎక్క-క లేని రుచులన్ని 

టిని కోరుతూ చాచ్చుమోకాదులో పదార్థాలను లోనికి 

పంపుతూ జీవునకు ఆఅధోగతిని, అనారోగ్యాన్ని "కె ద్చిపెడు 

తుంది, కనుక విజ్ఞాలేన వారు, తరించాలని ఉబలాటపజేవారు, 

భోజనం చేసేటప్పూడుగాన్సి తక్కిన సమయాల్లోగాని నాలుక 

చెప్పే కలవోలు పాటించకుండ సొట్ట చెప్పినట్లు వినాలి, బన్సు 

ఉనర్లోడ్” ఆయితే క్రిందపడదు! అ'క్లే శరీరమును బన్సుకు 

ఎక్కువ బరువు పెట్టకూడదు. నాలుకమాటలు విని దానిని ఆన 

వగంంగా బాధపెట్ట గూడదు. పొట్టమాట వినేవాళ్ళళు వున 

రవీ జననం, పునరపి మరణమ్ - ఇచేగతి, 

సీర , ఆహారమును ఇగిక్ నువవుడు పొట్టమాట 

వినవలెనేకాని వాలుకమాటకాదు. జిహ్య్వచావల్యమునకు 

లోనుకారాదు. 

' —0=— 



పుట్టిల్లు 
వేవకు వుట్టిల్లు నీరు, ఆ సీటియంబే దానికి అనందము: 

అనీతీయంే దాన! స్వేచ్ళ, స్వాతం తము, నిర యత్యము 

చానిని అచ్చోటినురిడి బయటకు తీసుకొనివచ్చి చక్కటి పానుఎ 

చె సకండ బెట్టి, వింజామరలు వీచుచు నమన్త రాజోపణార, 

"జీవోపచారములు చేసినను దానికి తృ వీ యుండదు, ఆనందము 

కలుగదు, న్యస్థానమగు నీటినే ఆది అవార్నిశములు వాంధించు 

నుండును, చానియం చే పరమశొంతి బడయుచుండును, 

అశ్లే జీవుని వుట్టిల్లు బరమాత్శ. ఆట్టి సరమాత్మను 

శేకువరకు ఆతడు విశబించరాదు. (పలిపతము అమహాో 

న్నత లత్యును. కొఆెకే రీవ)తర యత్యేము సలువుచుండ 

వలెను, పిమయభోగాదులందు అసక్తిని బొందరాదు. ఆవి 
యంఠ రమణీయముగను, ఆకర్ష ణీయముగను ఉన్నప్పటికి? 

ఆత్మసుఖమునకు శీనిక క్షు యగును, పతిబింబనుఖము యం 

గొప్పదై నప్పటికి ఏంబసుఖమునప సాటి కాజాలదు. 

సీర. ప్రతి మానవుడును తన వుట్టిల్ల గు ఆత్మన 

జేరుటకొజకై_ వివేక ఎవెరొగ్యొదులను చక్కగ అభ 

సంచి, అళ్కేతర వస్తువుల రెండల విరాగము గలి 

యుండవలెను, 
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ni వృద్ధుడు తన మరుమని వెంటబెట్టుకొని గాంధి 

మవాత్ముని యొద్దకు వెళ్ళి నమసన్క-రించి ఈ స్రకారముగ 
ముర పెట్టళొ నెను, “మవేత్మా ! ఈ పిల్లవాడు నా మనుమడు 

ఇంటిలో బెల్లము ఎక్క. దాచియుంచినను లినివేయుచుం 

డును, తినవద్దని ఎన్ని సార్లు చెప్పి నప్పటికినీ వినుటలేదు. భయ 

ెట్టినప్పటికి "లెక్క.వేయుటలేదు. తిమవంటి మహానీయుల 
మ.ఖతః వచ్చిన వాక్యములకు పిలువయుండును, శాఎట్టి 

"బెల్లము ఓ&వవద్దని ఇతం౦కి బుద్ధిచెప్పుడు, వృద్ధుని ఈ వాక్యము 

లను విని మవేమ్మకు అట్లే చెప్పెదను, ఆయితే శ్రవువుకందు, 

ఒక వారం దినములు గడచిన వీమ్మట ఈ బిల్ల వానిని తీసినా 

రండు, అప్పుడు చెప్పెదను అని వలుక గా ల్టష్టపసచనడు. 
వడురోజులు గడచిన దిదప తాతగారు మనుమని వెంట చెట్టు 

కొని మన*తు నియొద్దకు రాగా నారినువురిని కూర్చొం౫్ర 

వీ న్లివానికి మవోత్ము డివ్విధముగ బోధ గల్చెను- నాయనా! 

చెల్లము రీనకుము ఇంటిలోని పెద్దలు చెప్పినట్లు ఆచరింపుము. 

గాంధిగారి ఆ వాక్యములను విని సిల్లనాడు అశ్లే 'ేసెదసని 

ప్రతిజ్ఞ గాపించెను మవోతు నియాబోధకు వ్యద్దుడు చాల 

అసందించి, తన కృతజ్ఞ తను చెలిని వెడలిపోవుచూ “అయ్యా 

'జెల్లము తినవద్దని ఇదివరకే వల చెప్పలేదు! వారం దినములు 

గడచిన వీదప ఇప్పుడేల చెప్పినారు! అని గాంధీగారిని ప్రశ్నింప 
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అందులకు మహాత్ముడు “చేనుకూడ ఆపుడవుడు 'జెల్లము తిను 

యుందును, నేను కినుచూ ఒకరికి తిళవద్దన ఎట్లు బోధించగలను! 

ఈ వారం దినములు నేను 'బెల్ల మును సూనివేసికిని కనకనే 

తీవవద్దని అతనికి బోధించుటకు తగిన యోగ్యత ఇపుడు నాప 

లభించినడి, అని నుడివెను. గాంధిమవోళ్ళుని అనరణశీలత్వి 

మునకు వృద్ధుడు ముగ్ధుడైపోయెను. 

నీతి: తాను ధర్మములను అచరణయందుంచు 

కొవి పరిశీలించిన పిదవలేిం వానిని ఇతరులకు బోధిం 

చుట ఉత్త మము, 

మేక-తోడేలు 
ఒక ఆరణ్యములో ఒక మేశ “చు మే ఆని అరచుచు 

పోవుచుండగా ఆ శ్చమును విని సుదూరముశ ఉన్న ఒక 

తోజేలు పరుగు వరుగున వచ్చి ఆ మేకను చంపి తినివేసెను' 

ఈ ప్రపంచమున జీవ్రునను మేక 'ఈవుతు)లునావారు 

శః భార్యనాది, ఈ ధనము నాకు చెందినది ఈ బంధున్టలు 

నానారుి-అని ఈ వీశారముగ *ీశలిడుచుండగా. ఇంతలా 

న్ఫత్యువను తోలు ఎకళాడనుండిరారా చల్లగా వచ్చి 4 
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మేకను తన బొట్టనజెట్టుకొనుచున్నది, ఈవిమయము గరుక 
వురాణమందు ఈ పృకారముగ చక్కగ వర్ణింహుడియ న్నది 

ఆపత్యం మే ౯౪) మే 
ధనం మై బాంధవాక్ష్చ నే 

బల్బ_స్తమితి చుర్హ్యాజం 

వాని శాలవృకో బలాత్, 

[గంగ తములో “మేీఅబగా "నాది నాకు చెందినది 
అని ఆర్థము,] నావుతు)డు, నాభార్య నాధనమ్ము నాబంధు 
వులు-ఆని గొప్పగ చెవ్వుకొనుచు “మే,మే' ఆని అరచుచావ్న 
మనుజుని మృత్యుదేవత తన వక మొనర్చుకొనివేయుచున్న దని 
ఈ శ్లో కముయొర్క. అర్థము, 

సిరి. మృళ్యువను తోడేలు రాక వూర్వమే జీవు 

డను మేక జీవితము కేడతేరుటకు దారిని వెతక వలెను, 
భగవంతుని తెలిసికొనుటకు నియత్నించ వలెను, 
ప్వస్వరూవజ్ఞావమును బడయవలయును, 

అపూర్వసహనము 

వూర్వము ల్ చేకమునందోక గొప్ప తే రే త్త 

ఉందెడినాడు, అతసి'పేరు సోక్రటీస్. అతడు తత్వ్య'శాన్రమందు 
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చక్క-టి అనుభూతి బఢసినవాడు, సదా అలోచనామనగ్ను డ్రై 

యుండుచు వీడియో యొక విషయమును గూశ్చి చింతించు 

చుండును. ఆయితే ఆతనికి దాంసత్యము మాత్రము. సరిగా 

శేకుండెను, భార్థగయ్యాళి అగుటవలనను, అవుడవుడు కల 

హీంచుటవలనను గృహామునందు కొంత ఆగాంరీ కలుగు 

చుండెను. అయినను సోక్రటీస్ చదానినంతను 'లెక్కసీయకతన 

అధ్యాత్మిక చింతనను ఏిడనాడకయుం డను 

ఒకనాడు మధా్యావ్నామాతనిని భార్య భోజనమునక 

వీలిచెను, ఆ సమయమున సోకటీను వదియో తత్త్వశాప్ర 

విమయమును గూశ్చి తేక నిష్టతో త్మీవముగ యోచన నలు 

చుండేను. భార్య విలువు ఏనినప్పటికిని, త చేకధ్యాసతో జేనినో 
చింతన చేయచుండుటవలన్మ అకతేని మనస్సు భోజనము 

మరలకుండేను, భోజనమునకు రమ్మని పీలిదినను భర్త ఖాత, 

జేయనందువలన భార ఫ్టగారికీ ఆమికమైన కోపము జనిందినః 

మరల రెండవసారి పెద్దగా కీకళ వేసినది భోజనమునకు రమ్ము 
సోకటీస్ పలుక లేదు. మూడవసారి ఇంకను ెద్దగ ఆరచిన 
ఆకాశము చి ల్లివడు నట్లు, శాని భర్త వమాత)ము పట 

కుండము. అవుడు అమ్మగారికి రోషము ఉలికి ప్రక్క నేతి 
పాత్రలోని శల్లటి సీళ్ళను తెచ్చి అతనిపై గుమ్మరిం చే 
అపుడు సోక్రటీస్ మెల్లగా ఈ వాక్యములను పలికెను, - 
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॥ It is natura! thet 80 much thunder produces a shower 
తరిమిన రరువాత వర్ణము పడుట సవాబము' అమ్ముగారి 

ఆరచినది, గకువాతే వానవలి సళ్లు పోసినది దీనిలో అక్సిర్వ 

సోకటీక్ యొక్క నహనక క్రి అపూర్వమైనది, గి త్య 
జ్ఞానమును అనుభూతికి కెచ్చుళొనిన మహోనుగెవుడితెడు * 

నిందా స్తుతులకు ఆరీతు డై (పవ _ర్డించెను, 

వీరి ; సహవ$కీలము గొవ్చ సుగుణము, నిండా 

స్తుతులు, మావావమానములు, శీతోష్టములు మొద 

లగు ద్వంద్వము లను జయించవలెను, 

పరమపదసోపానపటం 
ఇదియొక గవ్యలాటం ఇంన్గలో తరచు పిల్లలు, ప్యెలు 

అడుచుందుకు, ఒక "పెద్ద పటములో నిచ్చెనలు పాములు చిత్రం 

'వబడి యుండును, ఎన్ని గవ్వలు పడునో చానినిుట్టి నిన్బాంల 
చ్యారా ఎక్కు-టగాగి, పౌముద్యారా దిగుటగాని, సంభవించు 

చుండును, 101 వ స్థానము వచ్చినచో ఆట గెలిచినట్లు, అయిన 

100వ ఖైనమున బృ్రవ్మాండమైన పాము ఉండును. ఆది తిట 

స్థపడిన 1కు వచ్చును. ఈపపంచ మొక పరమపవసోపాన 
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పటము, ఇందు సుఖములే నిచ్చెనలు . దు+ఖములే పాములు 

సంసారిము నుఖదుఖు సమ్మేళనము, ' నుఖములు _ సంపాప్త 

మైనవుడు మనుజుడు ఎగిరెగిరి పడును, దుఃఖములు సంభవించి 

నవుకు క్రంగిపోవును, జీవితమంకయు ఈ విధముగనే గడ 

చును, జేవన్ము క్తువగు జాని తన నిజగ్యరూవమగు ఆత్మను 

శెలిసికోొనినవాడై గంసారవరిధిని దాటి పటములోని 10) వ 
స్థానమును బొందినవాని చందమున నుండును, ఆతడు నిచ్చె 

నల రెమెక్కంయు పాములయొక్కాయు (పభావమునకు ఏ వా 

త్రము లోను గాక గమబుద్దికలవాడై యుండును ఆయితే 

100 వ స్థానమునగల పెద్దపామును డాటినవాజే ఆట గెలుచు 
కొనులాగున మాయ, లేక ఆజ్ఞానమను భయంకరనర్పుమును 

జయించినవాడే నంసారబాధలను ఆధిగ మించును. వైరా 

గ్యముద్యారా, ఆత్మను విశారణడ్యారా జీవుడు నృన్యరూవ 

మగు ఆత్మను శెలిసికొనునవుడు ఇక మాయ ఆతగినేముయ 

జకేయబాలదు. 

సీకి తీవ)తర ఆకుష్టైావముద్యా కా అత్మసాశ్షాక్కా- 

రమును బవస్ సుఖదుఃఖ వికి )తమగు ఈ సంసారమను పరమ 

పదసోషానవటలీలను విజయవంతీముగ పరిగమా_ప్పమొనర్చు 
కొని, ద్వంద్యకహితు లై జనులు పరమానందమును అనుభ 

వించవలయును, 



మోక్షం లిస్టులో 
ఒకానొక తపస్వి ఏకాంలేవనమున తపన్సు చేయుచుం 

ణెను. రేల కిందపెక్టి శాళ్ళుసై న "పెట్టి ఎండలో కకిరమును 

తవీంపజేయుచుండెను, బహుకాలము ఈ(ప్రకారముగ అచరిం 

చూదు శరీరళోవణము గావించుచుండెను తానాక గౌ వ్ప 

తవస్విననియుఘన కార్యమా చరించు చున్నా ననియు తలంచుచు 

అవాంభానము కలీగి యుండెను... ఇట్లుండ ఒకనాడోక గంధ 

ర్యుడుఅకాకమార్ష మున పయనించుచు ఎచటికోో 'వెళ్ళుచున్నట్లు 

గమనించి ఆతపన్వీ అతనిని శీకవేసి వలచి శమభోక్మా! రమ 

ఇచటికి జెళ్ళుచు న్నారని ప్రక్నింప చై కుంకమునకు ఆని 

ఆతడు సమాధానమొగంగను, ఆవుడు తవస్వి ఆయ్యా గంధ 

ర్యుడుగారూ! మాయం పొందినవారి యుక్క-లిన్టు వై కుంళంలో 

చేలాకగట్టబడి యుండునని ఏని యున్నాను. దయచేసీ ఆ 

లిస్టులోచూచి అందులో నా-ేకు ఉన్నడీమో  హళీలించి 

తిరిగి మీరు వచ్చునవుడు నాకు కిలియ జేసిన యెడల థన్యు 

డను కాగలను, ఈ చిన్న ఉపకారము నాకు చేసిపెట్ట (పాక్టన 

అని పలుకగా, అక్త్హయని చెప్పి గంధర్వుడు వెడలిపోయిను. 

తిరిగి కొన్ని రోజులప వచ్చి గంధర్వుడు తవస్వితో “ఆయ్యా 
తమెపీరు ఆలిస్టులోలేదు. అహంభావము కలిగి ఆనా6 పెద్ద 

తపస్వినని విజ్ఞవీగువారిగి మోాశ్రార్డ్యతే "లేదనియు, వినయము, 
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విధీయత, నిగర్వము, నికహంభావముగల వారికి మూత్ర మే 

మోాతమున చోటు గలదనియ శంభు దర్పము గలనారి 

కచట 'కాఖ్ర లేదనియు, కేవలము కోరీరమును శు మ్కీ- ౦ ప 

శేయుట్క ఎండవానలలో నానాబాధలుపడుట మోాతుము 

నకు ఆవలంవిం చదగిన పద్ధతి శాదసియు, మనన్నులో దాగి 

యున్న దుస్సంకల్పములు,దొర్యాన నలు,దుర్దుణములు త్యజించు 

టయే మోచమునకు మార్షోమనియా చెపి "వెడలిపోయెను. 

తవన్వి అ జాకష్ణయులను విని కాను నంస్కరించుకొని వరమ 

శాంతిని బొందగల్రైను, ॥ 

పీతి; మోక్రము నభిలషింవదలంచువారు తము 

చిత్తమందేలాటి ఆవగుణములేక నిర్మలత్వము, వేవితీత ' 
గలిగియుండ వలయును, 

సోనురిశిష్య్యుడు 

జళానొక ఆక)మములో ఓక గురువు ఒక శిష్యుడు 

నివసిం దూచుండిరి గురువు శిష్యునకు చక్కటి హితబోధ కానిం 

చుచుండెనుకాని శిమ్యుని నంస్కారము పవి తముగా "లేకుండుట 

వలనను, ఆతని నిత్యవ్యవవోరములో పెక్కు. దోమములు కాన 

వచ్చుట చేతను, ఒకనాడు గురువు శిష్యునికీలచి “నాయనా 

ఇకమిదట సీ అచరణలో చాల జాగ్రత వహింవుము, ఒక్కో_ 
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తప్పైనా రాకుండ దూడుము, ఒకవేళ వదైనా దోవము నీ 
వలన నంభవించినచో "వెంట నే దానిని దినచర్య పుస్తకము 

(డర్) లో నోట్ చేసికొని. మరునాడు అట్టి దోవమురాకుండ 
జేసి కొనుము, దీనిచే సీ చరిత) క)వక)మముగ శుద్ధము 

కాగలదు. 

గుర్వాజ్ఞ ప్రకారము శిష్యుడు తర తవ్పీదములను 

పున్తకములో వాయుచుండిను. కొద్ది రోజులైన వెనుక ఒక 
నాడు అకస్మాత్తుగ శిమ్యుడు ఆకే మమంతియు బ)వహ్మోండముగ 

అలంకరించుచుండెను అశు ఎందు కొజకు అ నిధముగ 

చేయాచున్నిది గురువునకు అంతుపట్టళ, కిమ్యుడిట్లు వచించెను. 

*మువోత్మా! నేను చేసిన దోషములను, తప్పులు వుస్తక 
ములో (్రౌసికొనిన బాగుండునని 'కౌము "సెలవిచ్చితిరిగదా] 

అట్లు వ్రాయాచు రాగో, తాగా సరిగా ఈ దినమునకు నూజు 

తప్పులు వూర్తి అయినవి, ఆందుచే ఆ తవ్వలకు కలేజయంలి 

జరుస్రుచున్నాను.? 

ఆవాక్యములను విని గుకువు శీమ్యు ని మందలించి, 

మందికి కతజయంతిగాని చెక్లకు కాదని కైలిది దోవములను, 

"పెంచుకొనుచు పోక,ఎప్పటికవ్వడు నాటిని పోగొట్టకెనుచుండ 
వలెనని హీలేము చెప్పెనుశిమ్యు కందులప అఆంగికరించి ఆవ్పటి 

నుండియు లన మనస్సు నందలి దోవములను బాగుగ కడిగివై చి 

సన్మార్షముస ప్రవ _ర్హింవ సాగాను. 

వీరి: సోమరితనము జీవితమును నిరువయోగ 

మొవర్భును_కావున అద్దానిని దరికి చేర్చరాదు. 



మాయ 
1 

శిష్యుడు = చువ్మోవభో ! కెలుఫు మంచిదా!నలువు మంచిదా? 

గురువు = తెలుపు, 

శి - మజి 'ెల్లజుక్టు దూచి జనులు వవగించుకొంటాలేమి 1 
mm 

గు- అచే మాయ! 

లై 

శిష్యుడు - మజాప్రభో ! శరీరం జీనివేత చేయబడింది 1 

గురువు _ ర క్రమాంసాదుల చేక, 

శి. మతి ఆట్టే శరీరాన్ని చరాచి జనులు మురిసినోతో లేను * 

గు. అజేదూయ! 

3 

శిష్యుడు - మహాదరల్లో! జీవితం ఎటువంటిడి 1 

గురువు _ వాగ్భాళ్ళముచ్చట. 

శి. మలో వనులు దాన్ని శాశ్వతంగా భావిందయపంయూ వీసెగా 
మునిగిపోయినట్లు వన ర్రినూంటా”రేమి $ 

' చూయ ! 
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4 

శిమ్యుడు. మబోప్రభ' '(పపంచములో శాక్షత మైనది వది! 

గురువు. భగవంతుడు 

తి. మతే అట్టి భగవంతుణ్ణి బనులు మటిచిపోతూంటారేమి! 
గు. అబీమూయ! 

శి. మణీ కడ రేరటానికి మార్గమేదండి? 

గు. ఆ భగవంతుని సింంతిరం జ్గాపకం "పెట్టకోట మే, 

శి_ మపోషాభో! తిమ బోధచే ధన్యుడనై కీని, "సలవు, 

గురువు. ఒరే కాంకారావ్! ఈ రోజు భక్తులు మంచి be 

ఫలహార మేదో తెచ్చారు దానిని తీసికొని'వెళ్ళి చీమలు 

పట్టనిచోట బ్యాగతృ ఇయ్యి! 

శిమ్యడు- మహాలో! గుర్వాబ్ల! తము అబేశాన్ని అకురాల 

అమలు పరుస్తాను. 

(అరోడా రాతి) శిమ్యడు గురువునకు తెలియకుండా అ ఫరివోర 

ములో చాల థాగము తినివేపెను,) 
(మజుసటిరోజు) 

గురువు_ఏమిరా!కాంకారావ్ |! ఫలవోరను ఎక్కడ దాచినావు! 
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శీమ్యడు-చీమలు పట్టనిచోట, 

గురువుంభద్రంగా ఉంచినావా! 

శిమ్యడు-ఆతి భద్రంగా మహాప్రభో! నేను పెట్టిన నోట ఒక్క 

చీమశకాదు, దోమకామ, నల్లికామ, ఏదీ (వవేశింప 

"లేదు, 

గురువుంభేమ్! ఆయి'కే కాంతారావ్ ! కొందజు బీద వనాది 
వీల్లబు మన ఆక్ట)నుం వచ్చారు. వారికీ ఆ పలహోరం 

పంచి పెట్టాలి, తీసుకురా! 
(గిష్యువకు ఏమిరేయుబకు కోచలేచు భయకంపకుడ సుచుండెను. 

ఆదిచూచి గురుపు ) 

గురువుంవమిరా! కదలే! 

శి్యుకు-స్వామి! మవోప్రభ్లో | వమివె చే చ్చేది! తమరి చ్చిన 

ఫలహోరం ఎక్కక పెట్టినా చీనులచాధ ఉంటుందని 
తలంచి, రమ ఆ ఫు పరిపూర్ణంగా పాలించాలను 

ఉజ్హేశ్యంతో పొప్టెలో చాచివేట్టాను. 
గురువు-టరి తిండీసోతా! కిన్నావ్యబా మొత్తం తినేశావా! 
శిమ్యుడు=కాదుస్వామి! ఇంకా కొంచెం మిగిలి ఉందె 

గుకువుంద్నా న్నెనా తీసుకురా! తొందరగా! 

(శిష్యుడు తెచ్చిన ఆ మీగులు ఫలహారంలో కొంచెం పినాకి పి ని 
9వ పెట్టి తక్కిన దావివి గురువు ఒక సీసాలో పెట్టి మూతబిగించి ఇక 
మీదట “మ్యడు దానిని తినకుండా ఉండేందు'శె ఆ పీసొమీద 
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ఈది విషము? అని [వ్రాపిపె్టైను. ఆరోజు రాతి శవ్యడు ఆ సీని 
తరచి దానిలోని ఫలహారం యఖాషికారం తివివేపమ. మటుపటిరోజ 
ఉపదువు ఫలహారం పీపా శెప్పించి చూడగా దానిలో ఏమీ లేకుండెను.) 

7 చువు-వమి రా! మరల ఫలవోరం తినేశావా! 
తిమ్యుడు మహాప్రభూ! ఎంతటిమాట' చేనేగనక తినివ్రండపే 

ఆగి వివం కాబట్టి ఈపాటికి చచ్చి ఉండేవాళ్ణ! 

౫ రోనుటీరి జోమరివాశా! ఇకమోదట ఇట్లా లినబాశా! తిండి 
తగ్గించి బాగా ధ్యానంచేనుక"। 

2 
గు రొవు-అక్బాంప్! పాశశాలకు 'వెళ్ళినంన్నృతం దదువు 

కుంటున్న వా? 

శి మ్య్యుడు-స్వామో! రోజూ వెళ్తున్నాను, 

గు వెళ్తున్నావు గెకే. అక్కన వమైనా "నేర్చుకంటున్నావా 

“లేడా! 

థి_పంతులుగామ బాగా చెప్తున్నారు, 

గు_వంతులుగారి నంగతి అట్టాడించు, నీ సంగతి అడుగుతున్నా 

జంతేలుగారు చెప్పింది సశేమినా వంటపడుతున్న చా "లేదా! 

శి స్య్యాటో! ఈ సంస్కృతం ఇంకా ఎన్నాళ్లు చదవాలి? 

నాహ=కరి సోమరీ!విధ్య శేట్సళోవటం నీకేదో భారంగా ఉన్నట్లు 

లోస్తూంది, అయినా" నిన్న వమి సాఠం చెక్చినారోశెవ్వు! 

దిన్న స్యూలా లేదు, 
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గు_పోనీ, మొన్న ఏమి పాఠం చెన్పీనారో చెప్పు? 
శి.మొన్న సంస్కృతం మాష్టరు స్కూ-లుకు రాలేదు, 

గు-పోనీ, ఆటు మొన్న 

శీమాసంస్కృతం మాష్టకు తెలుగు మాష్టకు ఇద్ధరూ తిట్టు 

కున్నారు. పాఠం చెప్పలేదు. 

గుంరామరామ! ఎన్ని సాకులు నేష్పుకున్నావు! నీకు చదువు 

మాద ఛ్యానలేదు. పోనీ రోజూ పాద్ధున్నే బపమైన చేను 

శ్బావా! 

శి. చేస్తున్నాను; జపమాలతో లెళ్క-కూడ పెట్తున్నా 

గుంన కేశాసీ, బవం వేసేటప్పుడు సీదృష్టి చేనిమోగ ఉంటుందో 

చెప్పూ! 

శి.స్వామి+ జవమాలలోని కొలికివూస చేతికి విప్పుడు 
తగులుతుందా చేవుడా ఆని ఓకే శలవరం దృష్టి ఆంకా 

చాగిమోచే ఉంటుంది, 

గుళఈ పద్ధతి బాగాలేదు, జపం చేసేటవ్వుడు మనస్సు జేవుని 
మోదశే లగ్నం కానాల చైవం మినహా మనన్సులో 

ఇంకేదీ రాగూడదు, ఇకమోదట ఆయినా బాగా జపం 

చేసే, వుణ్యం సంపాదించు కలిసిందా! 

శింబ)హ్మోంకంగా తిలిసింది చక్కని బోధ చేసినారు స్వామ్ా 

ఇకముందు తమరు ెప్పినమో_గ్తలే జపంచేస్తాను, ఒక 

వారం రోజులలోఎల అంకా దారికి వస్తుందని ఊహిన్తున్నా, 
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నీతి: జవము చేయునవుడు దృష్టి వరమాత్మ 
యందే సంలగ్నము కొవలెను. అలనత్వముము విడ 
వాడి దె వశార్యనములను.ఆథ్యాత్మిక సాధనలనుగావింవ 

య్ 

వలయును. 

3 

గురువు-ఏమిరా ' గోనీ ! ఈరోజు గీతాపారాయణము మాని 

"వేసినా వేమి? 
శిష్యుడు-స్వామిోా! ఈ దినం అదివారం. 

గు-ఆదివారం అయితే పారాయణము మూనివేయాలా! 

శిఖా! ఆదినారం అఫీసులకు "సెలవు న్య్కూళ్ళకు 

"సెలవు, అంగళ్ళకు సెలవు, చుజి నాకుమూ తం, , 

గు-అయి శే ఇవ్వాళ ఆడివారం అని భోజనం మాని 

చేసావా! 
శి. లేదు స్వామో1 

గు. ఆదివారం సూర్యుడు సంచారం మాని వేస్తాడా! 

ఆదివారం గాలి వీచదా?ః అదివారం గుండెకాయ పనిశోయదా! 

ఆచినారం అహారవివాశాలేపీ సీను వదల 'లేదుగదా!1 

వి. లేదు స్వామీ! 

గు. మరి భగవచ్చింకనమూత/)ం ఎందుకు వదలాలి 

జేనికీ సారాయణులు? పుణ్యము సంపాదింంచడానికిగదా! 
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మరి వుణ్యం ఎంతే ఎక్కువ సంపాదిస్తే ఆంత మంచిదికణా ! 

ఇక నుండి వరోజూ పారాయణము నిలుపవద్దు! పైగా అది 

వారము "సెలవు దినం శాలట్టి ఇిట్టింవుధ్యానం, ఇట్టి పార
ా 

యణం చేయటం మంచిది. సోమరితనం వదిలెయ్, ఓరి కిచ్చి 

వాదా! పారాయణం ఎగరగొట్టటానికి ఎంత ఊహ వన్ని 

నావ్రురాl 

4 

(ఒక గృహమ్షడు వరుగువదుగున ఓకా నొక ఆకమమునకు వచ్చి 

ఆశ్రమాధివతియగు గురువుయొక్క పాదములినై వాలి ఈ వ కొ త 

ముగ మొర పెట్టుకొనెమ) 

గృహస్థుడు.మబోవ)భో! నాట ళల అయే సవ్న్యాసం 

(వసాదించాలి తమరు. ఒక్క నిమువమైనా ఆలన్యంచేయ 

గూడదు, 

గుంవమిటి ఆ తోందర!సన్నా్యానం నోటిమాట లనుకున్నావా 
సాంసారిక వ్యామోవోలు నీక పూర్తిగా అంతరించాయోా 

లేవో ముందు చెప్పు. సీకు పూర్ణదై రాగ్యం కలిగిందా! 

దృత్యవన్తువులయెడల తోతవుట్టిందా? భగవంతునిపొందు 

టై తీవిమగు అమేయ జనించిందా! చేప్పు 

కృ-ఆట్టిని చీప్ నాకు కలుగ 'లేదు స్వామి 

గుంమరి యింక హాడావుడిగా = నమో మునిగిపోతున్న ట్లు 
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కర్నార్థనం కోరుతున్నా లేమి! 
గృంవమిా లేదండీ! ఇంట్లో పెద్ద రచ్చగా ఉన్నది, ఓ క పే 

కలవాం, ఒకు గొడవ ఇల్లంతా! 

గు_ఎవరితో కలహ 01 
గృ-మా ఆవిడతో. 

గఆయితే నుజిల ఇంటికి వెళ్ళవా? 

గృ_సూర్యుడు బడమటిప)క్క- ఉదయించిన్నా జలనిధులింకినాః 

కులపర్వ్యతేములు కూలినా మజల ఇంటడప నేను 

లొకళ్క-నే తొక్కను, గట్టిగా చెన్నున్నాను, నావిమయం 

తమకింకను ఆనుభవములేదు కాబోలు! 

గుఎఅయి తే నీవిక ఇంటికి వెళ్ళని మాట ఖాయమేనా? 

గృంముమ్మాాటికి ఖాయము. 

గుఒకవేళ మో ఆడవారిచటికి వచ్చి |పాధేయవడి 

తిరిగి నిన్ను యింటికి రావలసీనదిగా వేడి తేఅన్వడో! 
గృ-అప్పటిగంగతి అవ్వడు అలోచిందుకోవచ్చు!! 
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శిమ్యకుంస్వామి! పా)ణాయామము చేర్పుకారా నాకు! 

గురువు. ఆది ఆంధరికి చెవ్పగూడదు. గురు వు చెప్పినట్లు అచ 

రించే వారికీ మాతనే చెక్పవలె, ఎందుకనగ్య చాని 

సాధనలో వకొంచెం అజ్యాగత వహీంచినా శరీరం జెబ్బ 

తింటుంది 

శి. మహాత్మా! తమరు చెప్పిన దానిని “త్కుచి తప్పకుండా 

అచరిస్తాను. 

గుస విను, వెప్తాను--పొణాయామము మూడు అంగము 

ల తోగూడియుంటుంది _ పూరకం, కుంభకం,  ₹4చకం 

అని, గాలిని లోనికి పీల్చతం పీరు పూర్వకం,పీల్చినిగాలిని 

లోన కొద్దిసేవు అట్టావెట్టడం కుంభకం, తిరిగి దానిని బయ 

టకు వదలిపెట్టడీం ఇీచకం, 

శి స్వామో-1తమరు పొచప్పే వాక్యములు నాకు అక్టం శావటం 

"లేదు, దయచేసి ఎట్లా చెయ్యాలో చూకించ (వార్చిన 

గుంభీమ్! అట్లా ఉందాలి, శిమ్యనియొక్క క్షానోత్కంక సీ 

జిజ్ఞారకు చాలా మెచ్చినాను* wal ఎట్లా జేయాలోదూక్ 

స్తాను, ఎదురుగా వచ్చి కూర్చొ! 
(వెంటనే శిష్యుడు గురువునకు ఎదురుగావచ్చి కూర్చొ నెను) 

గుంముక్కు- వట్టుకో. 

[గురువుగారి ఆ వాక్యమును వినగానే శిషుద్ధ నకు ళ్పపరి 

ముక్కు_ సట్టళొవాలి' అను సం'జీహమును కలుగగా, తికమిక 
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పడి,చివణకు ఏమితేలీక ఎదురుగానున్న గురువుగారి ముక్కును 
అమా'ంకంగా వ్వ్పకొనెను, అఆనుడు గురువు కంగారుపడి 

యిట్లర చెను _ ] 

గు.ఒరేయ్! వదులురా] 

(ఆమాట వినగానే శీమ్యడు “వదులుగా పట్టుకోన్నం 

దుకు గురువు ఆశ్షేవించుచున్నా శని భావించి గురువుముక్కు-ను 

ఇంకా మోదీసి పట్టుకొనెను. అవుడు శిమ్యని చేతిని ఎట్లాగో 

వదిలించుకొని బ్రతికి జైటపడి గుతువు శిష్యుని యిట్లు చీవాటు 

"పెస్లైను) - 

గు_వమిరా ఇంతటి మూర్థవువనిని వేసినావు? 

శి.స్వామి! గుర్యాజ్ఞ్యను ఆతురశ పాలించాను ఆంకే. 

గుం ఫీ! ఇవ్పటిగోనా బాగా "తెలుసుకో! ప్రాణాయామంలో 

(వతినారు వారివారి ముశ్కే- పట్టుకోవాలిశాని ఇంకొకరి 

ముక్క శాదు, ఓరీ మందమతీ! ఎంతపన్ని చేసావు రా!! 

గురువు-వీమితోయ్! కంభూ1పొద్దున్నే నోరు కదలిస్తున్నావు? 

వదో మంఠ$ం జవం చేస్తున్నట్లున్నావ్] 

శిమ్యుడు-కాదు స్వామి! పూజారి రామయోగకొంచెం నడ 

పప్పూ పెట్టినాడు, చానిని సేనిస్తున్నాను, 
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=పద్దునలే_ే తినటమేనా పని! ఇకమికట రోజూ 

ఉదయం కొంచమైనను మంఠత్రజవం, దైవధ్యానం చేస్తే 

తప్ప వమా తినకూడదను నియమం "పెట్టుకో. ఈనియమం 

అతో శ్రమకి! చాలాముఖ్యం, "ఇలిసిందా! 

-లెలికంది స్వామో! ఇకనుండి ఆట్లాణీ చేస్తాను, 

ఎ(మజునటిరోజు భోజననమ య మున)ఏమివా! నిన్న చెర్చింది 

అక్వుడే మజిచిపోయిశాతా! 

“లేదు స్వామి, 

౨=ఎమరి జవం చయ్యకండా భోజనానికి కూప్పున్నా వేమి! 

జపం చేసినాను స్వామ్ా, 

ఎంఎప్పుకు చేనినావురా! పొద్దున్నుంచి నేనిక్కాూడ జ్ 

హావ్చొని ఉన్నానే, నిన్ను జనం చేస్తుండగా భూడనే 

లేజీ! 

'_.మునన్సుళో చేసేసాను స్వామి! 

అవుడు గుకువుగారు వెంట నేవంట నుబ్బన్నను విలి పించి 

క్ల్యనెకు) 
ఏఓ నుబ్బన్నా!ఇచ్యాళ కంభాప)సాదుకు భోజనం పెట్టను 
ఏబ్బశ్న-ఏందుకు స్వామి! 

సవాడు మనస్సులోనే భోంచేసాడు, 

(అది విని శిమ్యడిట్లనెను) 
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కిస్యా మో'త్వమిం దండి ఇకమిదట "కాము చెప్పినట్లు చేస్తాను 

గుంజే శంభూ! ఇప్పటికై నా కెలినికో. సాధనచేసేవారు 

సోమరితనాన్ని దగ్గరకు రానీయగూడదూ, ఇళ మీదట 

రోజూ ఒకబపమాల రీనికొని నేను ఇచెప్పీనమం కాన్ని 1(88 

తక్కు వలేక ౦డా భక్తితో జవం దెయ్యి, నియం తవ్పిందు 

కోటానికి సాకులు వెళకబాకా. ఇదంతా సీకోగమా, నా 

లోనమా1 ఓరి సోమరిపో శా! 

7 

గుకువుంబళీ! నాయనా! శరోజు ఏకాదశీ కావున 

పుష్పములు కొంచము ఎక్క-వగా కోసిలీనీకొనిరా 

శిష్యుడు-స్వామి! చ్ మించండీ'కాలిలో ముల్గుగ్రచ్చు 

కొసనది, నడవలేను. 

గు_పోనీ, ఒకచోట కూర్చొని గంధం అరగడీయి. 

లి.డువునొవ్చిగా ఉన్నది, వంగలేకుండా ఉన్నాను, 

గు_పోనీ, వవని చేయక ద్యారందగ్గణ ఊరికే యుండి 

ఛ్యాననమయములో ఎవరినీ లోపలికి రాసీయక చూాస్తూఉందు 

శి.స్వామ్ా! తలగిజ్టాన తికుగుచున్నది. పండుకొవాలి 

అనివిన్తున్నదిః 
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గుంపోనీ, అ(వక్క_గదిలో నిన్నభప్తులు తెచ్చిన ఫల 

చోరములున్నపి, వాటిని ఆరగించు, 

శి మహాప్రభో! గుళ్యాళ్ల] తప్పక శిర సావహించెదనుం 

8 

గుకువ్ర.వమిరా! ఈరొజు గీకాపారాయణక రాలేజేమి! 

శిష్యుదు- స్వామి! రాతి అంక కడుపునొప్పిగాఉంది. అందు 

చేత ఉదయం లేవలేశ పోయాను. 

గు-నిన్నటివజకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నావే, ఆకస్కాత్తుగ ఈ 

జబ్బు ఎందుకు వచ్చింది! అసలీ కడువునొవ్సి సీకు ఎప్పుడు 
(పారంభమైందో చెప్పు! 

ని మవ వభో! నిన్నటిదినం ఆశ్రమంలో భిక్షు జరిగినప్పుడు 

చేరు భితు భోజనం చేన్తూండగా మస్టిగన్నం తిన్నానో 

"లేదో వెంటనే కడుఫునొప్పీ పారంభమైంది, 

గు-ఇంకకీ కడువుకాప్పి "దేనివల్ల వచ్చిందంటావు? 
శి మద్టేగన్నం తినటం వలన, 

గు-కుస్ధకవ్వు, అట్లా అనబోకు, మజ్జిగ జీ రక కిని ఇంకా 
సపెంచుతుం జీశాని తగ్గించమ, సీకడుపునొవ్పికి ఇంకేదో 
శారణం రష్ఫక ఉండిఉంటుంది. బాగా ఆలోచించి చెప్పు. 

శి_ లేదు స్వామీ! ౫త్యంగా చెపుగ్నాను, మేజ్జిగన్నం తిన్న 
వృ్నటినుంచే అది (ప్రారంభమైంది, 
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ఉంరకేకా, మక్టేగన్నానికి ముందు వమీమి తిన్నావో చెప్పు! 

కి. 6 గారెలు 7 బూరెలు 

ప_అడీ కథ) సీ కడువునొన్సికి కారణం 'ఖై టవడింది, ఆనవన 

రంగా మజ్జిగ మాద నావం పట్టావు, నుజ్జిగదిశాదు దోవ. 

ముక్కు.వఆకు ఫలహారం తినటంవ ల్ల ఈ నాధ వచ్చింది 

ని. మహ్మోపభో! అఆయినజేదో అయినది, ఇవుడీ కడువు 

నొప్పి పోయే మార్గం "సెలవివ్యండి స్వామి 

గు; వేలే మార్గం ఏమిలేదు. ఒకరోజు పూర్చిగా ఉపవాసం 

ఇయ్యి ఇళనిదట నాలుక కొంచెం నిగారంచు.అది 

' మవ్శోవమాదకరమైన ఇంద్రియం... మహేమపానా 

రిని బోల్తా కొట్టించింది అది, మితావోకాన్ని శీలిన్తు 

ఈండు.అధిక అహారం చనేనించకంవల్ల నే నీకు సోమరికనంవ 

చ్చింది బద్దకం బాసి ఆయింది.ఎంలో వ్రణ్యాన్ని శంపాదిం 

చిపెక్లే గీకాపారాయణరుకూక నీవు దానివలన అన 

వనరంగా పోగొట్టుకన్నావు, ఇళమిదట సుకాహారాన్ని 

చక్కగ అవలంవిస్తు, నాలుకవై సంయనుము కలిగి;నియ, 

నియమంగా గీకాపారాయణ దైవథ్యానం చేస్తు ఉండు 

అన్ని బాధలూ దూరంగా పోతని. కెలిసిందా 1 

శీ_బ)వక్మింగంగా "తెలిసింది! 



Tar సరమార్థకథలు 

9 
గురువ్ర-ఏమిరా!రవీ!సీమిద చాల ఫిర్యాదులు వస్తున్నవి! ఉద 

యం గీతాపారాయణకు తొనటంలేదట! విద్యాద్థు లను 

కొడుతున్నా వట!కొత్శ గావచ్చిన సాధువులను తిడుతున్నా 

వట! వంటాయనతో సోట్లాడుతున్నావట! నిజమేనా? 

శిష్యుడుంవాళ్ళంతా కావాలని నామీద నేరంమోఫుతున్నారు 

స్వామి! వాన్తవంగా. నేను పరమశుద్ధుడను! 

గుంవాళ్ళమాట "ఆట్లాతించు. సీ తప్పులన్నీ జీను రోజూ నాని 

"పెట్తున్నా, నిన్నటికి అవి సరిగా నూలై నవి! తెలుసా! 
రి.షమిందచండి! నువోప ఇకమోదట ఏవ తప్పూ చేయను, 

గు ేపర్డుంచి అందరిళ్ “వాటుసరిగా గీతాపారాయణక వస్తావ! 

శి.లీపొక్క-రోజు మన్నించండి, ఎలుండీనం చితప్పకుండావ సాను 

గు--రేచేమి! 

శి.గొప్ప కార్యం ఒళటి తలపెట్టాను స్వామ్ా! ₹ 

గుంవమిటా) ఆది! 

శి.నూరుతవ్వులు వూర్తిఆయినవి శాబట్టి శతజయంతి 

జరువు కోవాలనుకున్నా! 

గు-ఓరి సోమరిపోశా! మంచివాటికి జయంతి శాని చడ్లవాలి 

శేమిటా)! అ కిచ్చిఊహ వదిలేసీ శేపటినుంచి పారాయ 

mn రా! సోమర్తనం దులివీవెయ్యి! డై వమార్గంలో 

సోమరితశానికి చోటిస్తే ను ను ఎందుకూ పనికిరాకుండ 

పోళకావు! "కెలిసిందా! భద్రం!! - 
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గసరువ్తు-వమిర్మా అబ్బాం్! ఆశ్రమంలో ఒకపనీ సరిగా 
ఇవ్యనం లేదేమి? 

కివ్యుడు-పనులమిద దృష్టి, పోవటం 'బేదు స్వామి! ధ్యానం 
మూజే పోతున్నది, 

౫ు.నెలే! లేపటీరుంచి నీశేపని చేయవద్దు,నదా ధ్యానం వేను 
కుంటూ కూర్చో , 

(కొన్నా శ్లేనతరువాత) 

గుదుమురా!శ ంభూ! ఛ్యానం బొత్తిగా వదలి చేసినాను? 
శ.భా్య్యానంలో వోనస్సు నిలవటం లేదు స్వామి! 
గుంణిదె ఎక్కో_జకు పోతున్నదో కనిపెట్టావా? 
శి_జేను ఆళ్ళమానికి వచ్చేటప్పుడు మా పెద్దమ్మతో చెవ్చి 

రాలేదు, ఆమె ఏమనుకుంటున్నదో అని ఒకే కలవరంగా 
కన్నది, 

గుణ జేమివై రాగ్యం అబ్బాయ్! ఇల్లు, వాకిలి వదలి వేసికూడా 
మఆల వాళ్ళ తలంపులు నీకెందుకు? అన్ని వదిలేయ్, 
ఒక్క- దేనని తప్ప ఇం శెవరిసీ మనస్సునకు శానీయవగ్దు! 

కితమరన్నేనా చెప్పండి, నామటకు నాకు ఈ భ్యానం 
కుజరటమే లేదు స్వామి! 

గు ము 'జేమి 'చేస్తానంటావు? 
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శినాకు సరిపడ్డ పని వృదెనా ఇవ్వండి స్వావికా! 

గు_.అజేదో సీవీ చెప్పు 

శి.లోళసీనకు నన్ను వదలండి 

గు వడ్చినట్లుందిం ముందు వీసేవ చేసీళో, తరువాత లోకనేవ, 

మందత్వం పోగొట్టుకో, దుర్దుణాలు వదిలేయ్. ఓరి సోమరి 

పోకా! పని తప్ఫించుకోటానికి ఎన్ని బేపాలు వేస్తున్నావు ! 

11 

గురువుంచెందూ! పాఠాలు భాగా చదువుతున్నావా! 

శిషమ్యుడు-స్వామి! బ్రహ ందడంగా చదువుతున్నాను, 

గ.ఆన్ని పాఠాలు జావ ముంటున్ననా1 

శి_ళ)ద్దగా చదువుతున్నాను. 

గు-చదువుతున్నావు సరే, చదివినవి జ్ఞాపక ముంటున్న వాలని. 

థి-ళొన్ని జ్గువకం ఉంటున్న వ, కొన్ని మర చిపోతున్నాను, 

గు.అన్నీ జ్ఞాసకముంచ.కోొనేటట్లు చూడు, 

శిస్వామోా నానే కే జ్లాపకనుంచుళోనాలక ఉంది. కాని 

మొన్న ఒకాయన అన్నీ 'జ్ఞపకముం దుకుంటే తల వేడెష్క_ 

తుంచి అన్నాడు, 

గు-ఆందుకోని ఏం చేశావు! 

కీని వదిలేశా కొన్ని ఉంచుకున్నా, 



ఖం పరమా ర్లకథ లు Tg? 

గుంఏజేవి ఉంచుకొన్నాను! 

శి_భోజనాన్ని గూర్చిన, పజకను గూర్చిన సంకల్పాలు ఉంచు 

కున్నా," 

'ఘు.నుతీ పాఠాల సంగతి! 

శ్రి_వేడిభయంవల్ల వదిలేశా, 

గు_ఓరి పోమరిపొ తా!పాఠాలు దక్కగా చదివి జ్ఞుపకం పెట్టుకో 

దానివల్ల విద్య బాగా అలవడీ ఛవిస్యత్తులో నీకు ఎంతో 

మేలు కలుగుతుంది, 

తి.నుహాప్రభో! బాగా "సెలవిచ్చారు! ఇకమీదట తమ అబేశం 

ఫ్రకారమే చేస్తాను 

12 

గుకువ్ర-వమిరా! మల్లయ్య్యా! అలా నిలబడ్డాను! 

శిష్యుడు మహో ప్రభో! తమకు నాకొకటి అనుగ్ళహించాలి, 

గు.నమిటది? 

విమాతం, 

గు.అడి నీ శేప్పుడు కొవా లీ? 

శిసాయంతం లోపల, 

గు,ఒకచబేళ ఇస్తే దానిని ఎక్కడ డాచుకంటావు! 

వినాగదిలోః 
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గుంటరి పిచ్చివాడా! మెోూాక్షనుశేది లక వస్తువుశాదు, ఇచ్చి 

పుచ్చుకొనే పదార్థంశాదు. గడిలో చాచుకొచేడి అంత 

కంపే శాదు. అంత చవకగా ఆడిదొరకదు, చానికి ఎంతో 

కాలం బపం, ధ్యానం, విచారణ ఇింది)యనిగ హాం, మొద 

'లెనవి చేయాలి, అటువంటివి సీజేవెనా చేశావా! 

శి.మహ్మోపభో! అవి తప్ప రక్కి-నవన్నీ చేశాను, 

గుంపోనీ! ఇప్పుడైనా వాటిని చేయబానికి ఇష్టవడతావా। కష్ట 

వడంజే, ఏదై నా కోంత ఈ్యాగం శేయండే గొప్ప స్థితి 

ఎట్లా లభిస్తుంది! 
శీ.స్వామోో తమకు ఎంతోశాలం బాగా సాధనచేసి, తవన్సు 

చేసి మూత్రాన్ని నంపాదించినారు, తమర్ని పర్టించేది 
ఏమిటంటే అఆమోతుం నాకు దయశేీయనుని, 

గుిట్లా వీలుపడదు, ఎవరిమోతుం పాళీ ప్రయత్నంచేసి 

సంపాదించుకోవాలి, ఎవరి ఆకలి చాశే పోగొట్టుకోవాలి, 

ఎవరి (గుడ్డీకనానికి వాలే మందువేశుకోవాలి, 'సళవులు, 
పెద్దలు, శాస్త్రాల దారి చూవుతవి,వడ వాల్మింది శిష్యుడు 

తనక ఆానేశంతకీ జేరు శెక్సిన సాధనలు చేస్తావా లేదా? 

శి.ముహ్మేమో! నా బదులు ఎవరైనా చేస్తారో లేదో 

కొందర్ని ముందుగా ఆడీగిచూడా లనుకొన్నాను, ఎవరూ 

దొరక్క-ఫో శే స్వామి! తప్పకుండా చేస్తాను? 
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గురి సోమరిపోశా! సీబదులు ఎవరైనా అన్నంకింయే సీఆళలి 
కీరుతుందా। ఇవ్చటికై నా కెలనకోో వెంటనే జపం 
మొదలుపెట్ట, గీతాపారాయణ సారంభఖీంచు. పె ద్దల్ని 
౬ క)యించ్చునియమాలు ఇెట్టకోసోమరితినాన్ని దూరంగా 
పారెయ్యిిః ఒకింత కృమశేస్తే మోతుం చానంతట అజే 
వచ్చి నిన్ను అకయి.స్తుంద్సి కేలిసిందా! 

నీ బహ్మోండంగా ొలికించి. మదో ప్రభో! నన్ను క డ లేర్చారు, 

ఈ రోజీ జపమాల తెచ్చుకొని సాధన (పారంభిస్తా! 
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(కుంభవర్ద ము కరియుచుండెదు.పెనుగాలి పీ కుచుండెను 
గురువు గారి పర్ణశాల సై ధొగమువగల ఒక కా తీ యాకు 
గాలికి ఎగిరిపోయెను, ఆ రం భముసండా వర్ష ఫువీరు కుటీరము 

లోనికి కారుచుంకెను, 

గురువు-నాయనా! మన కుటీరంపైన తాటాకు గాలికి ఎగిరి 

పోయింది, కొంచెం కపష్పరాదూ! 

శిష్యడు-స్వామి! నెమ్మదిగా కవ్వుతాను, 

గుంళలన్య మైనకొద్దీ చేలలకా తడిసిపోవటం లేదా! 

శీ-స్యామో! జోరున వాన కురున్తూరాకే మై కెక్కి. ఎట్లా కస్సేది 
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తమరే చెప్పండి, కొంచెం వాన తగ్గనీండి, తప్పకుండా 

కష్వుతాను, 

(కొంచెరెసీ పెన తర్వాత చాన పూర్తిగ నిలిదిపోయింది.అపుకుు 

గు.కంభూ! వాన ఆగిపోయింది. కాటాకు కప్పరాదూ! 

శి.స్వామో! ఇప్పుడు వాన కురి వడంలేవమశణాం ఇల్లు తడవటం 

"లేదుగణా, కస్పవలసిన ఆవసరం ఏచున్న ది చెప్పండి! 

గు-కంభా! ఇంత తమోగుణం ఉంటే ఎప్పుడు బాగుపవతావు! 

ఆ పాడు బద్ధశాన్ని దులివిటేసి ఎప్పుడు చేయాల్సిన పనిని 

అవ్వుడే చేన్తూండు, వాయిదా వేయకు, బద్ధకం,అలనక్వం= 

ఏటిని దరికి చేర్చవద్దు, అవి జీవితాన్నే నాళనం చేస్తి, 

భద్రం! ఇినిందా? 

శిబ)వ్మోండంగా శెలిసింది, 

(ఛగవచ్చింతేనను జచశ్రీస్ఫ-కీస్టల్ అని వాయిదా చేయ 

రాద ఎన్ని అపత్తులు కలిగినను దై వధ్యానమును విడశాడ 

రాడుకథలోని సోమరి కిష్యనివ లె కాలయీపన చేయ రాదు 
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గృషవు-వాయనా! గురువులు పెద్దలు కనివీంచినవ్వుడు వెంటనే 

నమస్కారము వేయుట శేర్చుకొనుడు 
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శిష్యలు-అలాళో స్వామి! 

(గురువుగారు పొరపాటున బాసిలోపడ్డిరి, శిష్యులు ఒక 
కతెడును బావిలో వదిలిరి,గుకువుగారు "త్రాడును పట్టుకొనగా 
శిష్యులు ఒపెకిలాజచుండిరి.చావిశు అంచుకు రాగానే శిష్యులు 
గురువుగారికి నమస్మ-రించాలని భావించి తాడు వదలి గురువు 
గారూ! శమోన్నమః అనిచేతులె క్తి నమన్కరించిరి, 

గురువు గారు కరిగి బావిలో వడి వోయిర్సి 

వీతి_ పెద్దలు చెప్పిన విషయములను నిచేకము 

ఉనయోగించి సందర్భమువను సరించి పాటించవలెను, 
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గురువు-ఏీ మి రా! సోమయ్యా! ఈమధ్య కాలాకోజులనుందీ 
కనుదిం చడంలే చేయి? 

శిమ్యుడు-స్వామి! ఒకటే లోచన. పట్టుపంది మోగ్లాని!ి 
ఎవుడం వేరదామా ఆని, ఆ అలోచసతో మనస్సు ర్మ 

యవైం కొద్దిరోజులు అట్లా రిరిగివచ్చా. 

గు=ఏమైనా దారి దొరికిందా ఒఓసరి!! 

లి.స్వామిా! ఇంఠనఅకు దొరకలేదు, అది తమెరీ అన్ముగసాః 

చాలి, మాయం త్వంగా పొందాలని నాప చాలా కాల! 

నుంచి తహతవాగా ఉంది మోశతం పొందటానికి సెల 
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మెన సాధన వదైనా ఉంటే దయవేసీ సెలవిస్తారా! 

గలేశేయి! “నీ వెవరవో తెలుసుకో) ఇదే మోక్షానికి 

చక్కని సొధవ. 

శ. స్వామీ! చేశావో ఇది వలే కొలునుకున్నా. 

గుంఎవరు నీవు! 

శి.తమరి కిమ్యుడ్ణి, 

గుంబిదికాదు కంటా ఆకులు నీ న్యరూన మేమిటో “తల సుక్రోే” 

శు పంచ భూాాల్మకమైన "జీళలోది సంఘాతము కాదని” 

నీవు నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్క అత్మవని తెలునాకో, 

శి. బాబూ! అజేవిటోే అక్షం! కావటంలేదు దానికంటె నులభ 

మైనా ఉపాయం ఇంకేమైనా ఉంటే శెప్పండి స్వామి! 

గుంపోనీ నామన్మరణ చేస్తావా? డానితో మోతుం నులభంగా 
వచ్చేన్తురడొ 

శి స్వామి! సోమన్మరణ చీకీ చేయవలనియుండునా, నా* 
బదులు ఇంకేష్మరెనా చేయవచ్చా! 

గుర్లోజూ ల్లోబన్లం సీజీ చేస్తున్నావా! వీబదులు ఎవ్నం5ెనా 
౩... చేస్తున్నాగా! ఎవరు కష్టపడతారో వారీ నుఖస్తారుచేసం 

ఢ పశన్నవా॥ిక్షి.నేన్త్సుపన్నంత చుక! దేహ 
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శి చక్క_గా "సెలవిద్చారు, అట్లాగెకే నామస్మరణ తస్పకుండా 

మొదలు పెటాను. అయికే బాలూ! ఒక నంచేవాం ఈ 

నామస్మరణ కొద్దిరోజులై నాక (సాగంభించవచ్చా! 

గుంటరి సోమరిపోతా[ చావు ఎవ్వుడువ స్తుందడో ఎవరికీ కెలియదు 
గదా. ఎప్పటికవ్వుడు పుణర్ధబలం గంవాదించి సిద్దపడి 

ఉంగవద్దా పుశే శేపని వాయిదాను వేమా పోతూంటే 

ఎట్లా! ఇట్టి చక్కని అవకాశం మళ్లా దొరుకుతుందా? విచ్చి 

వాదా! ఈతణంనుంచే నామం మొదలుపెట్టు పో! 

శీబశేజోధ చేసారు స్వామో! తమ అజేళం శిరసావహిస్తా 
ఇప్పుడే భబనమందిరానికి పోతున్నా నామం వెయ్య 

టానికి “రఘుపతి కాఘువ--” అయితే స్వామి! ఈ (పకా 

రంచే_్టే సాయంతా)నికి పూర్తి వోతయం వచ్చేస్తుందా, 

గుతోందరవడనాశా! ఓరి సోమరి! నీకనలు శబ శేనట్టుంజే! 

ముందు శార్యం చెయ్యి, ఫలికం తరవాత చానంతట అడే 

వస్తుంది, కెలిసిందా! జ 

కి.బ)వ్మోంకంగా శేలిసింది. ఈరోజు మంచిమంచి గంగతులు 

చెప్పి నన్ను కడశేర్చారు. మవో(పళో! కృకాక్టణి అయి 

నాన్కు నా జీవితంలో ఇక నామక్మరణగాని రైవవిచారణ 

గాని మజవనే మజినను, "సెలవు! 

అనాధల 
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గురువు- ఏమిరా మురళీ! సాధన ఎంతవణకు వచ్చింది! 

శిష్యుడు-స్వామి+ ఈమధ్య బ్రహ్మాండంగా అభివృద్దికి 
నచ్చింది, శాని మున్న నే చవ్పగా దిగజారిపోయింది. 

గురువు. అజ్బాగతగా ఉన్నావా వ్మి! 

శిమ్యడుం స్వామి! శవురు ఎంతెంతో చెప్పారు, సాధ 

నలో ఏమరుపాటు పనికీరాదని, కాని ఆజేమి ఖర్మ మో 

నోతుటుకు చేను ఎంత జాగ)కగా ఉన్నా మాయ ఒక్క-తోను 

తోసివేసింది. వెళ్ళి అమాంతంగా పాతాళంలోపడ్డా మధ్య 

ఎక్కడా ఆగకుండా! 

గుకువ్రు- వంజరిగింది మురళి ఆంకా వివరంగా నవ్వు! 

శిష్యుడు- స్వామో[చాలా కాలంనుంచి ప్రరిపోమనారం 

వనం శీలిన్తున్నాః కొని క్రందటిసోమవారం చేను మానంగా 

ఉంటూంశు వాడెననో వచ్చి నన్ను శుంఠ ఆని తిట్టాడు 

ఆమాట వినగానే నాకు పొడుచురోనివచ్చి “శుంఠ నేనా 

నువ్వా” అన్నాను, వాడు పోయినలేర్వాత “అయ్యా! వల్లి 

వుణ్యానికి మానం చెడగొట్టు కున్నా నే అని దిగులుపడ్డా, 

గురువు ఇం కేనా ఇంకేమైనా పొరపాటు చేసానా? 

కిమ్యుడుం ఇంకొక్క పొరపాటుకూడ జరిగింది స్వామి ౩ 

ఇంత వజప (వతి నీకాదళీ రమరు చె్చినప్ర కారం ఉపవా[1ం 

జేస్తూ ఉన్నాం గాని మొన్న వాదికి అజేమిటోగాని 
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మధ్యావ్నా౦ ఒంటిగంటకు చెడ్డ అకలి వుట్టుకో చ్చింది. ఎట్లాగో 

కొంతశేపు బిగపట్టకొని కూర్చొన్నా. ఆతర్వాత ఇక లాభం 

లేదనుకొని నరానర పూజాూమందిరంలోకి వెళ్లి భక్తులు తదుకు 

నమర్చించిన సఒహారం యావత్తు తినివేనీనాను. పొరపాటు 

తఈమించండి 

గురున్ర_ (వ్రతంలో దృఢిత్యం నీకింకా నర్పవలేదు= 

ఈమధ్య ఫోమరితభంకూత నీలో కొంత వి ేశించింది.పొద్దున 

పారాయగానికికూడ సరిగా రావటం లేదు, 

శిమ్యుడు- మవ పభో!నా శేమో గాగువడాలనే ఉంది 

కాని ఏదో నన్ను పడగొట్టతుంది, అజేమో నాకు ఆర్థం 

శావడం లేదు, శ్ 

గురువు- అదే పాఠవాసస అనేక జన్మలనుంది తమా 

గుణం రజోగుణం నిన్ను వెంటాడుతున్నాయి, అజాగ్రకగా 

ఉన్నవాళ్లను ఆవి పరమవదసోపనపటంలోని పెద్దపాములాగా 

కిందకు చేర చేస్తువ్రుంటలి. తరించాలని వబ్టుదలకలిగి కొంచం 

బాగతగా ఉన్నవాళ్లని ఆవి నమి చేయలేవు, కాబట్టి ఇ 

నియమాల్లో బహు బాగ౦తగా ఉండు, 

శిష్యుడు- మహాప్రభో! ఇకమోదట సోమరితనాన్ని 

దూరంగా లరయిివేస్తాః 

"వుం ఎప్పట్నుంచి! 
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శిమ్యుడుం వచ్చేవారం “మొదలుకొని, 

గురువుం ఓరి నీచ్చివాడా! అట్లా వాయిడాలు కీయ 

బాకా! అధ్యాఠర్మమార్షంలో వాయిదాలకు చోటు లేదుః 

వయణంలో మంచి విషయాలు వింబావో అశణంలో ఆ చరణం 

నుంచే ఆచరణలో "పర్తూఉందాలి, 

శిష్యుడు, ధన్యో౭_న్మీ అట్లాగే చేస్తాను మవోపంభో! 

నకాలరిలో హెచ్చరిక చేని నన్చు గేకి-౦చారు తిం తో 

ఠమకు శతకోటి నమస్కా-రాలు! 

——~— 

మంచి ఎంకచేయగలవో ఆంత చేయుము 

ఎన్ఫి విధముల చేయగలవో ఆన్ని విధముల వేయును 

ఏన్ని చోట్ల చేయగలవో అన్ని చోట్ల చేయుమి 

ఎన్నిసార్లు చేయగలవో అన్ని సార్లు చేయుము 

ఎంతమందికి చేయగలవో అంతమందికి శోయుము 

ఎన్ని మార్గములడ్యారా చేయగలవో అన్నిమార్షముల 

ద్యారా చేయుము 

ఎంతకాలము చేయగలవో ఆంఠశాలము చేయును 



శ్రీ శుక్షబహ్మాశమ |గంథములు 

* గీతామకరందము 
[రచయిత క్రీ) విద్యాావకాశానందగిరిప్వాములవారు] 

రాయల్ పైకా 1100 కేజీలుగల మహాగ్రంథము 

ఇందు (శ్రీ) ఛగవద్దీత మూలక్లోళములు, (ప్రతిశ్లోకము 
నప అవతారిక వృకివడార్థము, 'కాత్పక్యము, వ్యాఖ్యాంము, 

పక్నో తరములు కలవు, ఇంకను గీతను గూర్చిన అనేక 

వివరములు గ్రంథాదియందు పాందుపజుపజడినపి, ఇవిగాక, 

గీకాశిత్సమ ను నుబోధక మొనర్పగల చాదావు నూజు 

"పేజీలు గల గొప్ప ఉపోన్థాలీమున్ను (పారంభమున గలదు, 

గీలాభిలాములకు చాల ఆవశ్యకమైన (గ్రంథము, 

పూర్తి శ్వాలిళో బైండు వెల: రు, 

2, GITA MAKARANDA 
( In Bnglish ) 

Price Ho 322-00 

శతాతాతాతాతాతాతాతాం-చతాతాతాాఈాఆ భాతతాతా తతా తా శా 



ఊా-ఈతతాతాతాతా తా తాతా వా తాతా తా తా వాచా వాధాతా తా 

Cd 3. శ్రీ వసిష్థగీత 
ఆను 

[సంక్షి వ్ర మమోగవావిష్టము ] 

అనువాదకులు , శ్రీ) విద్యా వకాశానందగిరిస్వా ములవారు 

(శ్రీ వసిష్ట మునీందు)లచే క్రీరామచందు)నకు ఉప 

'జే?ింపబడిన యోగవాసిన్టమును మహోన్నత ఆభార్షత్మిక 

గ్రంధము. యొక్క సింక్సీప్త స్వరూపమే. ఈ వసివ్టగ్క్న 
ఇందు నకాబ శ్లోకలుల్సు తెలుగు "ాత్సర్యముటు. కూడ 
కలనై. అెండు భాగములు కలిపి ఒెకీ వాల్యూముగా ఆద్చు 

చేయబడి నది. ముముయువులక అత్యావళ్యకమైన |గంథమ్ము 

కమ్మో “సజు 1860 “పేజీలు. చెల ర్మ 32-060 

4. భాగవత రత్నాకరము 
అనువాదకులు ; శ్ర విద్యాపకాశావందగిరిస్వాములవారు 

ఛాగవఠమునందు భక్తి బాన వైరాగ్య పిభోధ 
కమ్ములెన శ్లోకములను వరి కొలుపు శోక్చర్యమీను ah 
వ్ర గంంథము వ)కటింవబడి నది. చుముశక్షువులకు అత్యంళా 
వళస్ణకమైన (గ్రంథము, చెల. రు 20-00 
శాఈావా వా తాతా త తాలాతాతా చా తా తాతాతా తాతా 



చివిచిలికిచిచి 5 TL EEL 

5. రామాయణ రత్నాకరము 
అనువాదకులు : శ్రీ) విద్యా(వకాశాసందగి రిప్వా ములవారు 

రామాయణము నందు ఆధ్యాల్మిక బోథకు నంబంఛిం 

చిన బ్లొకములు. వరి తెలుగు శార్చర్యము వేర్చి ఈ 
గ్రంథము పకటింపబడి వది. (గంథ పా)రంభోమున శ్రీరామ 

సో తములు ఆనేశము వేర్చబడనవి, రామాయణమును 

గూర్చిన పెక్కు. వివరములు 'కెలువ్లు ఉపోద్దాతేమున్ను 
కలదు, ఆధ్యాత్మిక కీపాసువులకు ఇది కాల ఆవశ్యకమైన 

(ంథము। | 

జెమ్మాసెపా దాదాపు 800 పేజీలు నల, రు, 25-00 

6. గీతోపన్యాసములు 
థ్రీ విద్యా[వకాశానందగిరి స్వాములవారు గలా 

తత్త స్యమును గూర్చి శానించిన మహో పన్యాసముల నంగ) 

సామే ఈ గ్రంథము, నర్వులకును గ్రావ్యామగు శీతి నులభ 

ఎలిలో వ్రాయబడినది గీతాభిలాషులకు ఆత్యంత ప్రయో 

బనకరమగు (గ్రంథము, 

1/8 కాన్ సైజు 680 బృజీలు వెల: రు 14-00 

523338003 AI DADA DDH 



శతాాతాకాతా చాచాలి ఊాజా యాతా
 యొచూ'వొటొాదొ తాతా తా తాతా 

7. మోక్తసాధన రహస్యము 
(రచయిత 1 శ్రీ) విద్యా[వకా కొవందగి రిస్వాము లవారు) 

ఇందు మానవుడు మోచమును బంధరాహీిత్యమును, 

సకమశాంతిని బడయుటక వలసి న సాధనోపాయములు, 

పద్ధతులు ఎన్ని యో వివరింపబడినవి. ముముమువులకు నాల 

హీతకం మైన (గంథము, 

1/8 కాన్ సెల 675 చేజీలు వెల ;స |4- 00 

8. పరమార్థకథలు 
[రచయిత ; శ్ర విద్యా(వకాశావందగిరిస్వా ములవారు | 

నినాఢ మున ఆధ్యాత్మికత _ర్ల్యము కథలచ్యారా, 

ఉపమా నములద్యారా, దృషస్టాంతములద్వా రా కేలువేబడి 

నస్పడుమాత్శ)మే (శ్రోతల హృదయమున చక్కగ షృజీశీం౧ 
గలదు, వేడాంతరతిత్వ్య మును నుబోధథక మొనసర్చగల 

ఆధ్యార్మిక కథలు ఎన్నియో ఈ గ్రంథమున వ్రాయబడినవి. 

పతికథ చివర్ అ కథప సంబంధించిన సీతికూడ "తెలుపబడ 
వది సాధకులకు ఆధ్యాత్మ శ్షేతి)మున శగ్రంథము ఎంతి యో 
ఉపకరెంచగలదు, 

1/8 (కాన్ పెళ దాదావు780 "హీజీలువెల : రుకీట్రి- ౮౦ 

చానా తాతా చాశాతా వాతా తా చాత చాచా వాతా తాతల 



నతాతాతావాతాతాతాతాతాతావా-తాతా వాతా వానా తొ లొ తా- తా 

9. (బహ్మానంద వైభవము 
రచయిత , శ్రీ విద్యాావకాశానందగిరిస్వాముల వారు 

(పకి జీవియ అనందమును శాంక్రీంచుచుండునుూః 

అనందముయొక్క- పరాశాష్ట్రయే బ్రవ్మ్చీ నందము, విమయా 

నందము  శణికమైనది. బ్రహ్మానందము శాశ్వతమైనది 

అట్టి (బివ్మోనందమును బతయుటకు పెక్కు. ఉపాయములు 

ఈ గ్రంథమున కెలపబడీనవి, నర్వులకును ఆవశ్యకమైన 

గ్రంధము 

4/8 కాన్ ె కా దాదావు 800 పేజీలు, వెల 1 8-00 

10. భజనలు. కిర్తనలు 

భగవంతుని భజించుటకు, సంకీర్తన యొనర్చుటకు 

వలనీన భజనలు - కీర్తనలు 685 ఈ గ్రంథమున వికటింప 

బడినవి, (వతి భజన యొక్క శాత్పర్యమున్ను చొనుపలో 

నివరింపబడి నది. కాబట్టి భజనలు నలువృువారికి నంకీ_ర్ల 

నాదులు నొవర్సువారికీ ఈ గ౦ంథము వాల నవోయకారిగ 

నుండగలదు, 

1/8 శాన్ స 866 పేజీలు వల, రు. ల్టై-ర్రైర్ర 

తొాతొ చాత చాచాాతా ఈత తా ఈాతాొ తా తతా 



ASSAD ఏఏఏ) చి ఏచి ఏడిచి 

11. శ్రీ భగవద్గిత 
(స్తూలాక్షరి) 

(తివర్ల ముఖచ్చిత ఫోటో _ స్లాస్టిక్ కవరులో) 

ఇందు భగవద్గీత మాల క్లోకములు "పద్దమెవులో (వక 
టింపబడినవి. (వతి శ్లోకమునకు తెలుగు 'శాత్సర్యముకూడ 

కలదు, దృష్టిమాంద్యిము కలనారుకూడ ఈ గ్రంథము 

ద్వారా గీితాపారాయణము చేయుటకు వీలుండును, 

450 పేజీలు చెల రు, 6-00 

12. శ్రీభగవధీత 

(మూలం) 
ఇంద ఛగవద్దీత మూలక్లోకములు కలవు, పౌరాయ 

ణోపయుక్తమైనది. (కోని త్రివర్థ ముఖచ్చితము. "రేపరు, 
ప్లాస్టిక్ కవరుతో) 

ప్యాకెట్పొసెకా B19 చీజీలు వెల:5. 2.900 

ddl 



ఇ క దాత తత అత్త అత్ ల క తా క శత త్ తొ 

13. విషకానంద సింవనాడం 
శ్రీ వివేకానంద స్యావి వా [యొక్క- గంభీరమైన వాళ్య 

మలు అధ్యాత్మిక బాఢలు ఇందు కలవు. ఇంన్నీమవా కర 

మలు వాసి శెలగు కా త్పర్యము కూడ ఇందు కలవు, 

అధ్యార్మపథిమ.న పయనించువారికి ఈ గంఖీరవాక్థములు 

ఎం యో ఉకేజమును కలుగ జేయ గలవు, 

వెల. రూ [50 లు 

14. యవలోకవార్తలు 
జీవ్రలు ఏ పపము చేసినచో వలో [తు న ఆఅలివికి 

వ దండన లభించనో అఆ వివరమలన్న్య్క ॥రకబాథలు 

లేకుండ వేగీలొన టకొరిక మాగ్గిన లున్న శమన 

శేలుపబడీన ని. 

వలదు, క్ర.క్రల్రై లు, 
ఆధ్యాత్మ జడ్జిమెంటు 

వర్ మార్గశ్షే తమను కోర్టలో చునుతువను వాది 

లబ్బాననును పృ౯వాద్మిపె చావావేయగా కద్గుకువు అను జడ్జి 

ఇరువై నుల సాశ్షలను విచారించి డ్మీగీ ఇచ్చును. విచారణ 

ఆళ్యంక మనోరంజకముగ నుండును. వెలు రు, r50 

చాచాచాలొ శాతాత తాతల తా తాతా జొాచూ చొచాచా తు తాతా 



అా-తాచొచూ తాతాతాతా చాచా ఈ తౌ చాచా నౌ వాచాచాచాతా తా 

16. తత్త్వ సా రము 
రచయితే ; శ్రీ విద్యావకాశానందగిరిస్వాముల వారు 

నిగూఢమైన 'వేదాంతతత్స్యము సులభమైన తగి 

ములు (పాటలు తో ఇందు తెలువబడినసి, జనసామాన్యమి 

నకు వీనిద్యారా ఆధ్యార్మి కజ్ఞానయు చక్కగ. భోధపక 

గలవు ఈ తి త్తే్యములను (పాటలను) వారి వారికి ఆను 

గుణ్యమైన రాగములకో పాడుకొని ఆనందిం చవచ్చును, 
lm 

చెల. రు. I-00 

శ్రీ శ్రీశ్రీ నివ్యావకాశావందగి రిప్వాములవారి 

17. జీవితచరిత్ర 

(శ్రీ శాళవాన్తియందలి.. (క్రీ శుకబ్రచ్యో( శమము 
యొక్క స్థాపకులున్కు. గీతామకరంచాది. గ్రంథ రచయిత 
లున్ను అష్టోర్సర శతిగితాజ్లానయల్ల నిర్యావాకులున్న అగు 
శ్రీ విద్యావేశాళానందగిరిస్వాము వారియొక్క. జీవిత విశేపు 
ములు ఇందుకలవు, వెల, రు, I-50 

తతొ తాతాతాతాతు తాతా-తాతా తాతాతాతాతఈాతాతఈతా తా 



చాచా కౌ జాదొ తొ: వాదా శా ఈ చూాతా తానా వాడాలా శో చౌ అ చౌ 

18. (సణవవూజ 

నివ్ణణ పూబ్బవ్మాముయుకక- వాచకమగ సఇవము 

(ఓీంకారము) మవోపవితమైనది, మవోన్నతేముగు అట్టి 
ప)ణవముయోక్క... వూజూవిధా నము ఇందు తెలుపబడినది. 

ఇలకు గ 753 
19. గౌరీవూణా విధానము 

(శ్రీ గాకికేవియుక్క- పూజావిధానము, ఆర్జన పడ్డతి 

ఇందు తకెలునబడీ వది, కౌలన క్రి-75 

20. ద్వాదశ నుంజరి 

ముమ తువులకు అత్యావక్య్ళకములై న వంజెండు 

బోధలు [భ్యాసములు] ఇందు కలవు, 

ఇం:క టై-క0 = 
ఆ-తాతాతాతఆాతాతా తు వాతా తాతాతాతాతాతా చాత తో బౌ... శా 



21. అధ్యాత్మిక హితోక్తులు 

ఆధా రిక శ్షేక్సముస సాధపనకు ఆవశ్యకమైన 

పెక్కు హీక్క్ములు ఇందు వివరింప బడినవి, 

వల: ట్ర-క౦0 - 

22. మోక్షద్యారసాలకులు 

పరిపూ్మూ శొంతీకి నిలయమైన మోతురును పొందు 
4కు ముముగువు (పయత్నించుచున్నాడు, మరి అట్టి 

ప)యక్నిములు సలిందుటకు వలసిన అనేక నులభోపాయ 
ములను ఈ (గంథము కెలువుచున్నది, 

వక ౦౦ 
23. మిలో మాణిక్యము 

ఈ కేకీరయు ఆత్మ'బేవ్రనకు మందిరమనియు, భగ 
వంతుకు ఈళేసుటకు డివ్యరభమునియు అట్టి భగవంతుని 
న్వకూవమును. లేట కెల్ల ముగ వివ్రలీకకించిన గొంభ యే 

వట్టి మాణిక్యము, ఇంకు గ్ర 
శా దాదారా నాడా వ చొట తా తాతాతా తా తాతాతా తాతా 



తినిది ని ని తి చితి ఏన AAO 

24. ధ్యాన పద్ధతి 
సాధకుడు ఛ్యానమును వలా అభ్యసించాలి, మున 

సును ఎలా నిలపాలి అవరోధమును ఎట్లు ఎదుర్కొనాలి 

మొదలగు. విమయములు ఈ (గంథములో విశదీకరింవ 

ఖుడినని, చెల. రు. 0-90 

25.ఆత్మ తత్త వ్రవిబారణ 

సద్యుజీవులందును సాక్రీరూవయు నవెలుగుదు, నమ క్త 

(వపంచమునకు ఆభాంళూతవైం బగత్తు శళించినను తాను 

మాతిము నకింపక నమ నృమును (వకాళింపచేయునది వది 

గలదో అట్టి అర్మళ త్వ్వమును గూర్చిన విచారణ ఇందు 

"తెలుపుడీనదెః వెల రు 0-75 

26. వైరాగ్యసాధన 

దుఖ్యాకాంత్ను డె పరిభమించు జీవునకు తరుణో 

పాయమును "కెలువునట్టి దే ఈ గ్రంథము, 

e000 
చితివినిచిడిలిి చిఏ డిఏ 2 నిచి దివి A 



27. గీతోపన్యాసాల కేసెట్సు 
పూజ్య (శ్రీవిద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వాములవారినీతో ప 

న్యాసాలు బాలా పశసి వహించాయి, వేలకొలది ప్రజూ 
సీం ఈ ఉపన్యాసాలు వినడానికి గీశాయజాలకు హాజరయ్యే 
వారు, తిరుముల-తిరుపతి 'జేవస్థాసంవారు వై ఉపన్యాసాల 
(పాముఖ్యం గుర్మించి వాటిని రికార్డు వేసి కేసెట్సుగా విడుదల 
చేశావు... ఒక అధ్యాయం కల కేసెట్, వెల రు, 45) 

25. అమృత బిందువులు 

ఈ గ్రంథము మహనీయుల అనుభవపూర్వకమైనట్టి 
సూక్షుల్కు నదుపబేశములు సుభావీ.తములు అన్ని టిని జేర్చి 
“అమృత బిందువులు” అనుచేపన గంధము | పకోటించబడినది 

మేనేజరు, 

RE శుకబహ్మో శ్రమం (Post) 
స (క శాశహన్తి 
గ చిత్తూరుజిల్లా (420) 

: పిన్ _ 617840 



ప. 

nr 

కాం ద ద దడా ర్న దరాదాదదాడా యదా దద ఎడా దై = 77 

దురాశ బారా 7 

అ నా 

వు*జ్య క్రి విద్యా స కం ళొనందగిరి స్వాస? 

గీత్” వన్యాసాలు చాలా (ఇకస్తి నహీంచాయి. ౫ 

కొలది |స్రజానీకం ఈ ఉనన్యాసాలు వినడానికి గ్ - 

యజ్ఞాలకు హాోబరి య్యేవారు, థెకుముల థిరువతి టీం: 

ఫ్టానంబారు పై ఉవవ్యాసాల (ప్రాముఖ్యం గు_ర్జించె . చాటిన రికార్లుగోసీ శేసెట్పుగా విడుదల చేశారు 

ఒక ఆధ్యాయం శీసిటు వెలణ రూ, శ్వీర్/ 

శ్రా ప్తీష్థానం —_ 

చేనేజరు; 

ఢీ కకబ్రహ్మాశమం, (5. 0), 

శ్రీ కాళహస్తి = 817 11), 

చిహరుటిల్లా (A. 2) 
బట్ గా 

| 


